
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมของบรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั  )มหาชน (  (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) และงบการเงนิ
เฉพาะบรษิทัของบรษิทั แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทัและฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินการเฉพาะบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัสาํหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุม่บรษิทัและบรษิทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอ 
และเหมาะสม เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํา 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบั 
การดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทัและบรษิทัหรอืหยุดดําเนินงานหรอืไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทัและบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไมไ่ด้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ
ผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัเหลา่น้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกตและสงสยั 
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

บรษิทัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร  

   



 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารจากหลกัฐานการ 
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิ
ขอ้สงสยัอย่างมนีัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้า 
ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ  
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัและบรษิทัตอ้งหยุด 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู
วา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ําใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรหรอืไม ่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่บรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อวา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 1,821,944,718 2,156,593,718 1,821,944,718 2,155,830,466

ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 7 4,056,922,074 3,411,774,702 4,056,922,074 3,027,655,011

ลกูหน้ีธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 8 4,620,081,937 4,212,788,144 4,620,081,937 4,212,788,144

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 68,317,822 176,561,928 68,317,822 147,912,048

เงนิลงทุน 10 9,360,688,308 5,270,690,407 9,360,688,308 5,270,690,407

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - - 440,491,030

ลกูหน้ีบรษิทัใหญ่ 33 1,510,878 1,873,419 1,510,878 1,873,419

อาคารและอุปกรณ์ 12 185,304,655 198,189,184 185,304,655 198,189,184

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 68,759,254 59,575,461 68,759,254 59,575,461

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 - 44,012,038 - 44,012,038

สนิทรพัยอ์ื่น 14 488,175,394 424,808,912 488,175,394 422,134,526

รวมสินทรพัย์ 20,671,705,040 15,956,867,913 20,671,705,040 15,981,151,734

………………………………………

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

กรรมการ

(นางพชันี  ลิม่อภชิาต)

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

………………………………………

4



ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15, 33 2,900,000,000 - 2,900,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 370,000,000 - 370,000,000 -

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 16 614,271,304 120,193,408 614,271,304 118,246,321

เจา้หน้ีธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 17 4,669,475,979 5,302,783,575 4,669,475,979 5,302,783,575

เจา้หน้ีบรษิทัใหญ่ 33 7,695,613 7,641,597 7,695,613 7,641,597

หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรม 18 3,498,701,638 1,193,144,380 3,498,701,638 1,193,144,380

หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ 9 31,212,048 282,331,914 31,212,048 282,331,914

หุน้กูอ้นุพนัธ์ 19 2,180,108,358 1,864,670,281 2,180,108,358 1,864,670,281

ประมาณการหน้ีสนิ 21 224,014,660 180,574,597 224,014,660 180,574,597

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 9,691,112 - 9,691,112 -

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 108,366,231 191,066,526 108,366,231 191,066,526

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 697,997,482 655,542,498 697,997,482 652,824,615

หน้ีสนิอื่น 23 48,487,284 58,842,158 48,487,284 58,842,158

รวมหน้ีสิน 15,360,021,709 9,856,790,934 15,360,021,709 9,852,125,964

………………………………………

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

………………………………………

(นางพชันี  ลิม่อภชิาต)

กรรมการ

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

5



ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้  

   ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 220,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 24 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 213,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 24 1,067,500,000 1,067,500,000 1,067,500,000 1,067,500,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 24 1,250,605,206 1,250,605,206 1,250,605,206 1,250,605,206

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,883,578,125 3,684,626,510 2,883,578,125 3,700,920,564

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ - (12,654,737) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,311,683,331 6,100,076,979 5,311,683,331 6,129,025,770

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 20,671,705,040 15,956,867,913 20,671,705,040 15,981,151,734

………………………………………

(นายอภนินัท ์เกลยีวปฏนินท)์

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

กรรมการ

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

………………………………………

(นางพชันี  ลิม่อภชิาต)
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่นายหน้า 26 1,378,357,688 1,287,806,868 1,378,357,688 1,287,806,868
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 27 1,083,655,883 1,102,087,622 1,083,655,883 1,102,087,622
กาํไรและผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 28 762,083,763 1,030,358,613 737,389,078 1,001,365,488
รายไดอ้ื่น 166,368,085 128,662,695 166,368,085 128,662,695

รวมรายได้ 3,390,465,419 3,548,915,798 3,365,770,734 3,519,922,673

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,316,326,191 1,261,239,757 1,316,326,191 1,261,239,757
คา่ธรรมเนียมและบรกิารจา่ย 403,360,863 271,965,854 397,088,220 261,695,303
ตน้ทุนทางการเงนิ 76,833,552 177,241,182 75,197,420 168,366,447
คา่ใชจ้า่ยอื่น 421,496,061 342,906,653 417,854,097 340,424,615

ขาดทุนจากการขายบรษิทัยอ่ย 18,011,007 - 21,161,115 -

รวมค่าใช้จ่าย 2,236,027,674 2,053,353,446 2,227,627,043 2,031,726,122

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,154,437,745 1,495,562,352 1,138,143,691 1,488,196,551
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 30 (228,758,923) (298,874,712) (228,758,923) (298,874,712)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 925,678,822 1,196,687,640 909,384,768 1,189,321,839

………………………………………
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

กรรมการ

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

………………………………………
(นางพชันี  ลิม่อภชิาต)

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
   กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น
      จากการแปลงคา่งบการเงนิ 12,654,737 (2,849,287) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 12,654,737 (2,849,287) - -

รายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
      ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
      สาํหรบัโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 21 (23,409,009) 1,021,098 (23,409,009) 1,021,098
     ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของ
        กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
        สาํหรบัรายการทีไ่มถู่กจดัประเภทรายการใหม่
        เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 22 4,681,802 (204,219) 4,681,802 (204,219)

รวมรายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (18,727,207) 816,879 (18,727,207) 816,879

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (6,072,470) (2,032,408) (18,727,207) 816,879

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 919,606,352 1,194,655,232 890,657,561 1,190,138,718

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 31 4.34 5.61 4.26 5.57

………………………………………
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

………………………………………
(นางพชันี  ลิม่อภชิาต)

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม

8



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของผู้มี

ผลต่าง ส่วนได้เสียที่
จดัสรรแล้ว อตัราแลกเปลี่ยน รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน ทนุสาํรอง จากการแปลงค่า ส่วนของเจ้าของ ควบคมุ ส่วนของ
ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ของกลุ่มบริษทั ของบริษทัย่อย เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 3,234,371,991 (9,805,450) 5,652,671,747 - 5,652,671,747
เงนิปนัผลจา่ย 32 - - - (747,250,000) - (747,250,000) - (747,250,000)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,197,504,519 (2,849,287) 1,194,655,232 - 1,194,655,232

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 3,684,626,510 (12,654,737) 6,100,076,979 - 6,100,076,979

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 3,684,626,510 (12,654,737) 6,100,076,979 - 6,100,076,979
เงนิปนัผลจา่ย 32 - - - (1,708,000,000) - (1,708,000,000) - (1,708,000,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 906,951,615 12,654,737 919,606,352 - 919,606,352

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 2,883,578,125 - 5,311,683,331 - 5,311,683,331

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทันี้

กรรมการ

กาํไรสะสม

………………………………………………
(นางพชันี  ลิม่อภชิาต)

กรรมการ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

………………………………………………
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์

งบการเงินรวม
ส่วนของเจ้าของของกลุ่มบริษทั
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บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

จดัสรรแล้ว
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 3,258,031,846 5,686,137,052
เงนิปนัผลจา่ย 32 - - - (747,250,000) (747,250,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,190,138,718 1,190,138,718

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 3,700,920,564 6,129,025,770

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 3,700,920,564 6,129,025,770
เงนิปนัผลจา่ย 32 - - - (1,708,000,000) (1,708,000,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 890,657,561 890,657,561

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,067,500,000 1,250,605,206 110,000,000 2,883,578,125 5,311,683,331

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทันี้

กรรมการ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไรสะสม

………………………………………………
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์

งบการเงินเฉพาะบริษทั

………………………………………………
(นางพชันี  ลิม่อภชิาต)

กรรมการ
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,154,437,745 1,495,562,352 1,138,143,691 1,488,196,551
ปรบัปรงุดว้ย
   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 12, 13 94,084,950 84,351,353 94,084,950 84,351,353
   สว่นลดรบัตัว๋เงนิคลงัตดัจ่าย (11,951,514) (16,418,980) (11,951,514) (16,418,980)
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย - - 21,161,115 -
   ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิจากการตรีาคาหลกัทรพัย์ 216,839,605 376,837,253 216,839,605 376,837,253
   กําไรทีย่งัไมเ่กดิจากการตรีาคา
      สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ (45,116,162) (138,092,316) (45,116,162) (109,442,436)
   กําไรจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ (428,295,948) (261,419,817) (428,295,948) (261,419,817)
   กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - (363,377) - (363,377)
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และ
      สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12,13 42,021 29,259 42,021 29,259
   (กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น
      ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 12,796,858 9,211,652 142,121 (556,793)
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาว
      ของพนกังาน 21 20,831,054 51,364,847 20,831,054 51,364,847
   รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล (420,769,931) (634,036,482) (419,487,038) (630,585,472)
   ตน้ทุนทางการเงนิ 76,833,552 177,241,182 75,197,420 168,366,447

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 669,732,230 1,144,266,926 661,591,315 1,150,358,835

………………………………………
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี ลิม่อภชิาต)

กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

งบการเงินรวม

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

………………………………………

งบการเงินเฉพาะบริษทั
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง

   ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ (646,055,290) 471,825,529 (1,030,174,980) 445,809,911

   ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ

      สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (292,152,219) 466,821,313 (292,152,219) 466,821,313

   สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 146,085,253 10,502,129 117,435,374 11,382,156

   เงนิลงทุนเพือ่คา้ (9,384,192,244) (249,529,781) (9,384,192,244) (249,529,781)

   ลกูหน้ีบรษิทัใหญ่ 362,541 (29,038) 362,541 (29,038)

   สนิทรพัยอ์ื่น (67,494,708) 35,914,243 (70,169,095) 35,520,260

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 493,369,622 (304,741,255) 495,316,709 (304,082,956)

   เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญา

      ซือ้ขายล่วงหน้า (776,515,908) 843,741,135 (776,515,908) 843,741,135

   เจา้หน้ีบรษิทัใหญ่ 54,016 (5,638,921) 54,016 (5,638,921)

   หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์ (256,170,216) (817,613,724) (256,170,216) (800,906,470)

   เงนิสดจ่ายสาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 21 (800,000) (9,829,000) (800,000) (9,829,000)

   คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 43,181,308 53,261,406 45,181,792 53,516,805

   หน้ีสนิอื่น (13,282,568) 8,048,165 (13,282,568) 8,048,165

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้รบั
      ดอกเบีย้จ่าย และภาษเีงนิไดจ้่าย (10,083,878,183) 1,646,999,127 (10,503,515,483) 1,645,182,414

   เงนิสดรบัดอกเบีย้และเงนิปนัผล 436,881,771 633,454,076 435,598,878 629,992,426
   เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (52,214,339) (102,992,295) (49,860,808) (94,268,279)
   เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (253,074,266) (240,202,045) (253,074,266) (240,202,045)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน (9,952,285,017) 1,937,258,863 (10,370,851,679) 1,940,704,516

………………………………………

(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี ลิม่อภชิาต)

กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

………………………………………
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ย - - 419,329,914 -
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนระยะยาวอื่น (18,977,491) (470,800) (18,977,491) (470,800)
เงนิสดจ่ายซือ้อุปกรณ์ (46,664,313) (66,028,762) (46,664,313) (66,028,762)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 1,650,000 - 1,650,000
เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (40,662,108) (35,919,314) (40,662,108) (35,919,314)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน (106,303,912) (100,768,876) 313,026,002 (100,768,876)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากการออกตัว๋เงนิระยะสัน้ - 2,156,970,061 - 2,156,970,061
เงนิสดจ่ายจากการออกตัว๋เงนิระยะสัน้ 20 - (2,170,000,000) - (2,170,000,000)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูอ้นุพนัธ์ 24,744,312,704 18,181,170,646 24,744,312,704 18,181,170,646
เงนิสดจ่ายคนืหุน้กูอ้นุพนัธ์ (16,582,372,775) (14,277,266,855) (16,582,372,775) (14,277,266,855)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15 14,200,000,000 23,980,000,000 14,200,000,000 23,980,000,000
เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15 (11,300,000,000) (27,030,000,000) (11,300,000,000) (27,030,000,000)
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 2,910,000,000 5,960,000,000 2,910,000,000 5,960,000,000
เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 (2,540,000,000) (6,330,000,000) (2,540,000,000) (6,330,000,000)
เงนิสดจ่ายเงนิปนัผล 32 (1,708,000,000) (747,250,000) (1,708,000,000) (747,250,000)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 9,723,939,929 (276,376,148) 9,723,939,929 (276,376,148)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (334,649,000) 1,560,113,839 (333,885,748) 1,563,559,492
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
   ณ วนัที ่1 มกราคม 6 2,156,593,718 596,479,879 2,155,830,466 592,270,974

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6 1,821,944,718 2,156,593,718 1,821,944,718 2,155,830,466

………………………………………

(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี ลิม่อภชิาต)

กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

………………………………………

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

คา่ซือ้อุปกรณ์สว่นทีบ่นัทกึเป็นหน้ีสนิ - 12,189 - 12,189

คา่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสว่นทีบ่นัทกึเป็นหน้ีสนิ 7,276,062 4,164,059 7,276,062 4,164,059

คา่ขายหุน้กูอ้นุพนัธท์ีย่งัไมถ่งึกําหนดชาํระ 8 156,069,449 41,668,949 156,069,449 41,668,949

คา่ซือ้หุน้กูอ้นุพนัธท์ีย่งัไมถ่งึกําหนดชาํระ 17 169,143,742 35,391,022 169,143,742 35,391,022

คา่โอนหุน้เพือ่ชาํระหน้ีจากหุน้กูอ้นุพนัธ์ 5,105,224,119 5,293,051,656 5,105,224,119 5,293,051,656

………………………………………

(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต)

กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัน้ี

งบการเงินรวม

บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

………………………………………

งบการเงินเฉพาะบริษทั

14



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชน ซึง่จดัตัง้และมภีูมลิาํเนาในประเทศไทย โดยมบีรษิทั ทุนภทัร 
จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยเป็นบรษิทัใหญ่ และมธีนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)  
เป็นบรษิทัใหญ่สงูสดุของกลุม่บรษิทั 
 
ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัอยู่ที ่เลขที ่ 252/6 อาคารสาํนักงานเมอืงไทย-ภทัร 1 ชัน้ 6 และ 8 ถงึ 11 ถนนรชัดาภเิษก  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่กลุม่บรษิทั 
 
บรษิทัประกอบกจิการในประเทศไทยโดยไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิดงัน้ี 
 
1. นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์
2. คา้หลกัทรพัย ์
3. ทีป่รกึษาการลงทุน 
4. จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
6. ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
7. ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
8. ผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
9. การจดัการกองทนุรวม 
10. การจดัการกองทนุสว่นบุคคล 
11. การจดัการเงนิรว่มลงทุน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
  

16 

 
2 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั มดีงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัได้จดัทําขึ้นตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัช ี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547  
และขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทาง 
การเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 การแสดงรายการในงบการเงนิไดท้ําขึน้เพื่อ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ สธ 22/2559 
เรือ่งแบบงบการเงนิสาํหรบับรษิทัหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2559  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัจดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของงบการเงนิ 
ยกเวน้บางรายการทีไ่ดอ้ธบิายในนโยบายการบญัชทีีจ่ะกลา่วต่อไป 
 
การจดัทาํงบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั 
และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิ กลุ่มบรษิทั
เปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซอ้น และรายการเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิาน และประมาณ
การทีม่นียัสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย  
ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 
งบการเงนิรวมไดร้วมรายการบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกวา่ “กลุ่มบรษิทั”) ทีบ่รษิทัมอีํานาจในการควบคุม 
โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลอืที่สําคญัระหว่างกนัออกแล้ว บรษิทัย่อยเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ในต่างประเทศ  
มดีงัน้ี 
 
  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ ลกัษณะธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ 

    

Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund ธุรกจิลงทุน - 100 
 
Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund ซึง่จดทะเบยีนในหมูเ่กาะเคยแ์มนเป็นบรษิทัย่อยเพือ่ดาํเนินธุรกจิดา้น
การลงทุนในต่างประเทศ มหีุน้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ หุน้ในสว่นการจดัการ (Management share) ซึง่ถอืโดยบรษิทั ทุนภทัร 
จํากดั (มหาชน) และหุน้ในส่วนของผูล้งทุน (Participating share) ซึง่ถอืโดยบรษิทั เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการบรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน)ไดอ้นุมตักิารยกเลกิการประกอบธุรกจิของ Phatra Equity Market Neutral 
Asia Pacific Fund ต่อมาในวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดส้ง่คาํสัง่ถอนหุน้ในสว่นของผูล้งทุน (Participating share) 
ทัง้หมดทีถ่อือยู่บนบรษิทัย่อย ส่งผลใหบ้รษิทัย่อยหยุดดําเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัสูญเสยีการ
ควบคุมในบรษิทัยอ่ยตัง้แต่วนัดงักลา่วและไดต้ดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของบรษิทัยอ่ยเดมิทีเ่คยมกีารควบคุมออกจาก
งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund ไดด้าํเนินการชาํระบญัช ีรวมถงึคนืทุน
ใหบ้รษิทั และบรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัถอืหุน้ในส่วนของผูล้งทุน (Participating share) จํานวน 131,700 หุน้ คดิเป็น 
รอ้ยละ 100 ของหุน้ในสว่นของผูล้งทุนทัง้หมดทีอ่อกและชาํระแลว้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่22 

เรือ่ง รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทน 
    จา่ยลว่งหน้า 

 
กลุ่มบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้มาถอืปฏบิตัิ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 แทนมาตรฐานการบญัชเีรื่องรายไดเ้ดมิ โดยกลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อได้
ปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัใินสญัญาเสรจ็สิน้และแบ่งการรบัรูร้ายไดอ้อกเป็นรบัรูร้ายไดเ้มื่อปฏบิตัติามภาระ 
ที่ต้องปฏิบตัิเสร็จสิ้นหรือรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาตามภาระที่ต้องปฏิบตัิ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบญัชดีงักลา่ว ไมเ่ป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิเปรยีบเทยีบ 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 22 ได้อธบิายให้ชดัเจนในกรณีที่กิจการได้จ่ายหรอืรบั
ล่วงหน้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ เกี่ยวกบัวนัที่รบัรู้รายการซึ่งกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนที่นํามาใช้ในการรบัรู้
รายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ ค่าใชจ้่าย หรอืรายได ้ มาตรฐานทีป่รบัปรุงใหม่ดงักล่าวไม่มผีลกระทบทีม่ ี
นยัสาํคญัต่อกลุม่บรษิทั 
 

2.3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ในหรือหลงัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
2.3.2.1 เครื่องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
   ฉบบัที ่16  

เรือ่ง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่19  

เรือ่ง การชาํระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

2.3.2.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ 
การวดัมูลค่าและการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ การด้อยค่าของสนิทรพัย ์
ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ีสามารถจดักลุ่ม
เป็น 3 ประเภทคอื ราคาทุนตดัจําหน่าย มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอืมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจดัการสนิทรพัย์
ทางการเงนิและลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทุนสามารถจดักลุ่ม
เป็น 2 ประเภทคือ มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไมส่ามารถจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิจะใช้วธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ยกเว้น
หน้ีสนิทางการเงนิทีต่อ้งวดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน หรอืมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นเมือ่เขา้เงือ่นไขทีก่าํหนด 

 

จากการพจิารณาโมเดลธุรกจิ (Business model) และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์
ทางการเงนิ ผลกระทบจากการพจิารณาการจดัประเภทรายการของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ไม่มี
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระสาํคญั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการจดัประเภทรายการของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้ระบุเครื่องมือทางการเงินที่มีการ
เปลีย่นแปลงการจดัประเภทและการวดัมลูคา่จากปจัจุบนัดงัน้ี 
 
- เงนิลงทุนทัว่ไปถูกเปลีย่นแปลงการวดัมลูค่าจากเดมิแสดงดว้ยราคาทุนปรบัลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าของเงนิลงทุนใหแ้สดงด้วยวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถจดั
ประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

 

ผู้บริหารประเมินผลกระทบจากการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน ไม่ม ี
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิรวมของกลุม่บรษิทั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

2.3.2.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
ขอ้กําหนดการดอ้ยค่ากล่าวถงึการบญัชสีาํหรบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์าง
การเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย การรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติไม่จําเป็นต้องรอให้เกิด
เหตุการณ์ดา้นเครดติขึน้ก่อน แต่กลุม่บรษิทัจะบนัทกึผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และบนัทกึ
การเปลีย่นแปลงในผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่างสมํ่าเสมอ โดยจํานวนผลขาดทุนดา้น
เครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้จะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัที่รายงานเพื่อใหส้ะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความ
เสีย่งดา้นเครดติจากทีเ่คยรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกเพือ่นําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
วา่จะเกดิขึน้อยา่งทนัเวลามากขึน้ 
 
กลุ่มบรษิทัตอ้งพจิารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิเป็นสามระดบั โดย
ในแต่ละระดบัจะกําหนดวธิกีารวดัค่าเผือ่การดอ้ยค่าและการคาํนวณวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัไป 
ไดแ้ก่ 
 

- ระดบัที ่1 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญันับตัง้แต่
การรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจํานวน
เงนิเทา่กบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที ่2 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญันับตัง้แต่การ
รบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจํานวนเงนิ
เทา่กบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที ่3 เมื่อสนิทรพัยท์างการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

2.3.2.1 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
ผลกระทบเมื่อถือปฏิบติัครัง้แรก 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทาง
การเงนิโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (modified retrospective) จาก
การประเมินผลกระทบเบื้องต้นผู้บริหารคาดว่ากลุ่มบริษัทจะต้องรบัรู้ผลกระทบของกําไรสะสมที่มี
สาระสาํคญัดงัน้ี 
 
- เงนิลงทุนทัว่ไปถูกเปลีย่นแปลงการวดัมลูค่าจากเดมิแสดงดว้ยราคาทุนปรบัลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าของเงนิลงทุนใหแ้สดงด้วยวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถจดั
ประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

 
2.3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัในฐานะผู้เช่ารบัรู้
สญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและ
สญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่
เป็นสญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ตํ่า 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16  
เรือ่ง สญัญาเชา่โดย กลุม่บรษิทัเลอืกใชว้ธิวีดัมลูคา่สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีเ่ริม่นํา TFRS 16 มาใช้
ครัง้แรก (โดยสามารถเลอืกเป็นรายสญัญา) ด้วยมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์เสมอืนว่าได้ถอืปฏบิตัติาม 
TFRS 16 มาตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ณ วนัทีนํ่า 
TFRS 16 มาใชค้รัง้แรก 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ในหรือหลงัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

2.3.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงใหมซ่ึง่จะมผีลกระทบต่อกลุม่บรษิทั ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังาน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรือ่ง ความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนวา่การรบัรูผ้ลกระทบ
ทางภาษเีงนิไดข้องเงนิปนัผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอื
เหตุการณ์ในอดตีทีท่าํใหเ้กดิกาํไรทีนํ่ามาจดัสรรเงนิปนัผล 
 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ 
การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธบิายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีารบญัชี
สําหรบักรณีที่มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการ
ผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว ้โดยเมือ่การเปลีย่นแปลงโครงการไดเ้กดิขึน้ กลุม่บรษิทัจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็น
ปจัจุบนั ณ วนัที่ที่มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการ
คํานวณต้นทุนบรกิารในปจัจุบนัและดอกเบี้ยสุทธสิําหรบัระยะเวลาที่เหลอืของรอบระยะเวลารายงาน
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการ
ทางภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชีและสินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปจัจุบนัในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการ 
ทางภาษเีงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
- กลุม่บรษิทัตอ้งสมมตวิา่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษทีีม่คีวามไมแ่น่นอน และ

มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้น โดยไม่นําเหตุผลวา่จะตรวจพบหรอืไม่มา
เป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกลุ่มบรษิทัสรุปวา่ไมม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะยอมรบัวธิกีารทาง
ภาษทีีม่คีวามไม่แน่นอน กลุ่มบรษิทัต้องสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคํานวณบญั 
ชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มบรษิทัตอ้งประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการใหม ่เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่คย
อา้งองิในการใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อ
การใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
2.4.1 บริษทัย่อย 

 
บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัมอีํานาจควบคุม กลุ่มบรษิทัมอีํานาจควบคุมเมือ่กลุ่มบรษิทัรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการ
ลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิทัรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่
กลุม่บรษิทัมอีาํนาจในการควบคุมบรษิทัยอ่ย จนถงึวนัทีก่ลุม่บรษิทัสญูเสยีอาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 
ในงบการเงนิเฉพาะบรษิทั เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

2.4.2 รายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 
 
กลุ่มบรษิทัปฏบิตัต่ิอรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมเช่นเดยีวกนักบัส่วนทีเ่ป็นของเจ้าของของกลุ่ม
บรษิทัสาํหรบัการซื้อส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัย์สุทธขิองหุ้นที่ซื้อมาในบรษิทัย่อย และกําไรหรอืขาดทุนจากการขายส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจ
ควบคุมจะถูกบนัทกึในสว่นของเจา้ของ 
 

2.4.3 การจาํหน่ายบริษทัย่อย 
 
เมือ่กลุม่บรษิทัสญูเสยีการควบคุม ตอ้งหยุดรวมบรษิทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงนิรวม สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 
ทีเ่หลอือยูจ่ะวดัมลูคา่ใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ยุตธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่าจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มลูค่ายุตธิรรมนัน้
จะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงนิลงทุนที่เหลือของบริษัทร่วม หรือสนิทรพัย์ทางการเงิน 
สาํหรบัทุกจํานวนทีเ่คยรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทันัน้จะถูกปฏบิตัเิสมอืนว่า
กลุม่บรษิทัมกีารจาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ออกไป 
 

2.4.4 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 
ในงบการเงนิเฉพาะบรษิทั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะบนัทกึบญัชดี้วยราคาทุนหกัค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุน 
จะมกีารปรบัเพือ่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าสิง่ตอบแทนทีค่าดว่า
จะตอ้งจา่ย ตน้ทุนนัน้จะรวมตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของเงนิลงทุนน้ี 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงิน 

 
รายการทีร่วมในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มบรษิทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ
หลกัทีบ่รษิทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน) ซึง่คอืสกุลเงนิบาทสาํหรบับรษิทั และสกุลเงนิดอลลาร์
สหรฐัสาํหรบับรษิทัยอ่ย โดยสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการนําเสนองบการเงนิของกลุม่บรษิทัคอืสกุลเงนิบาท 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่
ทาํรายการหรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูคา่ใหม ่รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจา่ย
ชาํระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศ
ดว้ยอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน  
 
เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ 
อตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรู้
กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของ
กาํไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกาํไรหรอืขาดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มบริษทั 
 
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มบรษิทั (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็น
สกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิดงัน้ี 
 
 สนิทรพัย์และหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละปีแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ ณ วนัทีข่องแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงนินัน้ 
 รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.6 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
2.6.1 รายได้ค่านายหน้า 

 
คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ารบัรูเ้ป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

2.6.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลกัทรพัย ์

- ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลกัทรพัย ์จะรบัรูเ้ป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อ
บรกิารเสรจ็สิน้ 

- คา่ธรรมเนียมการรกัษาลกูคา้ จะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ลอดชว่งเวลาของกองทุน 
 

รายได้ค่าท่ีปรึกษา 

- คา่ทีป่รกึษาทางการเงนิ จะรบัรูเ้ป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมือ่ไดส้ง่มอบงานแลว้เสรจ็ตามสญัญา 
- ค่าที่ปรึกษาทางการลงทุน จะรบัรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทได้ปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบตัิเสร็จสิ้นตลอด

ชว่งเวลาทีใ่หค้าํปรกึษาแก่ลกูคา้ 
 
รายได้การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์
รายไดก้ารจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์จะรบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมือ่มกีารจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์
 
รายได้จากการให้ยืมหลกัทรพัย ์
รายไดจ้ากการใหย้มืหลกัทรพัย ์จะรบัรูต้ลอดชว่งเวลาของการใหย้มืหลกัทรพัย ์

 
2.6.3 กาํไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

 
ก)  กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 

 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนถอืเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วนัทีท่าํรายการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.6 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
2.6.3 กาํไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
ข) กาํไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธ ์

 
กาํไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนัธถ์อืเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ย ณ วนัทีท่าํรายการ 
 

ค) กาํไร (ขาดทุน) จากหน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
 
กําไร (ขาดทุน) จากหน้ีสนิทางการเงนิทีก่ําหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมถอืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย  
ณ วนัทีท่าํรายการ 

 
ง) รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล 

 
ดอกเบีย้รบัรูต้ามอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ เงนิปนัผลจากเงนิลงทุนถอืเป็นรายไดเ้มือ่กลุ่มบรษิทัมสีทิธใิน
การรบัเงนิปนัผล 

 
2.6.4 รายได้อ่ืน 

 
รายไดอ้ื่นจะถอืเป็นรายได ้เมื่อไดป้ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญาแลว้ โดยจาํนวนรายไดท้ีร่บัรูอ้าจจะ
รบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรอืตลอดช่วงเวลาหน่ึง สําหรบักรณีภาระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงดงักล่าวโดยการเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมสาํหรบัการวดัความกา้วหน้าของ
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้สรจ็สิน้ใหส้มบรูณ์  
 

2.6.5 ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูต้ามอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 

2.6.6 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
 
คา่ธรรมเนียมและบรกิารจา่ยถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.6.7 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 
คา่ใชจ้า่ยอื่นถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตามเกณฑค์งคา้ง 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
  

27 

 
2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารทุก ๆ ประเภทที่มวีนัถึงกําหนดไม่เกิน  
3 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้รวมถงึตัว๋เงนิประเภทเผือ่เรยีก และตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึกําหนดภายใน 
3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า 
 

2.8 การรบัรู้และตดับญัชีสินทรพัยข์องลกูค้า 
 
กลุ่มบรษิทับนัทกึเงนิที่ลูกค้าวางไว้กบักลุ่มบรษิทัเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์บญัชเีงนิสด และเงนิที่ลูกค้าวางเป็น
หลกัประกนัเพื่อการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของกลุ่มบรษิทัเพื่อการควบคุมภายในของ
กลุ่มบรษิทั และ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกลุ่มบรษิทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออก ทัง้ดา้นสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิโดยจะ
แสดงเฉพาะสนิทรพัยท์ีเ่ป็นของกลุม่บรษิทัเทา่นัน้ 
 

2.9 ลกูหน้ีสาํนักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์
 
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ยยอดดุลสทุธ ิดงัต่อไปน้ี 
 
(1) ลกูหน้ีสาํนักหกับญัช ี(“TCH”) ทีเ่กดิจากการชาํระราคาซื้อขายหลกัทรพัยร์ายวนัเฉพาะส่วนทีส่าํนักหกับญัชมียีอด

สุทธเิป็นลูกหน้ีและยงัคา้งชําระกบับรษิทั รวมถงึเงนิทีนํ่าไปวางเป็นประกนักบัสาํนักหกับญัชใีนการทําธุรกรรม
หลกัทรพัย ์

(2) ลกูหน้ีสาํนักหกับญัช ี (“TCH”) ทีเ่กดิจากการชาํระราคาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าผา่นสาํนักหกับญัช ีซึง่รวมถงึ
เงนิทีบ่รษิทันําไปวางเป็นประกนักบัสาํนกัหกับญัชใีนการทาํธุรกรรมอนุพนัธ ์

(3) ลกูหน้ีบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่กดิจากการชาํระราคาซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ในต่างประเทศผา่นบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศ รวมถงึเงนิทีนํ่าไปวางกบับรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศเพือ่เป็น
หลกัประกนัการซือ้ขายหรอืรอชาํระราคาในต่างประเทศ 

(4) ลกูหน้ีบรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศทีเ่กดิจากการชําระราคาซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ในประเทศผ่านบริษัทหลกัทรพัย์ในประเทศ รวมถึงเงินที่นําไปวางกับบริษัทหลกัทรพัย์ในประเทศเพื่อเป็น
หลกัประกนัการซือ้ขายหรอืรอชาํระราคาในประเทศ 
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2.10 ลกูหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 
 

ลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุทธลิูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์และลูกหน้ีสญัญาซื้อขาย
ลว่งหน้าหลงัหกัคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูบวกดอกเบีย้คา้งรบั 
 

ทัง้น้ีลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย ์ใหร้วมถงึลกูหน้ีทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด ลกูหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
และลกูหน้ีอื่น เช่น ลกูหน้ีซื้อหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสดทีไ่ม่สามารถชําระเงนิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด และลกูหน้ีทีอ่ยู่
ระหวา่งดาํเนินคด ีประนอมหน้ีหรอืผอ่นชาํระ เป็นตน้ 
 

ลกูหน้ีธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ารวมถงึลกูหน้ีอื่น เช่น ลกูหน้ีธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่ยู่ระหวา่งการดาํเนินคดี
ประนอมหน้ีหรอืผอ่นชาํระ 
 

กลุ่มบรษิทัตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ตามหนังสอืที ่กธ. 5/2544 ลงวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2544 เรื่อง การจดัทําบญัชเีกีย่วกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของ
บรษิทัหลกัทรพัย ์ประกาศดงักลา่วกาํหนดใหก้ลุม่บรษิทัจดัชัน้ลกูหน้ีเป็น 3 ประเภท โดยใหม้กีารตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สญูในอตัราขัน้ตํ่าทีก่ําหนดไวส้าํหรบัแต่ละประเภท และยงัไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการคํานวณมลูค่าหลกัประกนัทีจ่ะ
นํามาใชใ้นการตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูดว้ย  
 

ในกรณีทีก่ลุม่บรษิทัไดร้บัเงนิคนืจากลกูหน้ีทีไ่ดจ้าํหน่ายบญัชเีป็นหน้ีสญูไปแลว้ กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึเป็นรายไดห้น้ีสญู
ไดร้บัคนื ซึง่แสดงรวมไวใ้นรายการรายไดอ้ื่นในกาํไรหรอืขาดทุน 
 

2.11 การยืมและให้ยืมหลกัทรพัย ์
 

กลุ่มบรษิทัประกอบธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยกลุ่มบรษิทัใหบ้รกิารในฐานะเขา้เป็นคู่สญัญากบัผูย้มืและ 
ผูใ้หย้มืหลกัทรพัย ์
 

กลุ่มบรษิทับนัทกึภาระในการนําส่งหลกัทรพัยท์ีย่มืมาซึง่ไดนํ้าไปขายหรอืใหย้มืต่อเป็น “เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มื
หลกัทรพัย์” รบัรูใ้นเจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในงบแสดงฐานะทางการเงนิ และบนัทกึบญัชี
หลกัทรพัย์ซึ่งนําไปใหลู้กค้ายมืต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์” รบัรู้ในลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์และ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในงบแสดงฐานะทางการเงนิ ในเวลาต่อมากลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าของลกูหน้ีและเจา้หน้ีธุรกรรมยมื
และใหย้มืหลกัทรพัยโ์ดยใชม้ลูค่ายุตธิรรมจากราคาเสนอขายล่าสุดของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ณ วนัทาํการสดุทา้ยของวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
 

รายการกาํไรและขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของลกูหน้ีและเจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์สดงรวมไวใ้น “กําไร 
(ขาดทุน) จากเงนิลงทุน” ภายใต ้ “กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมอืทางการเงนิ” ในกําไรหรอืขาดทุน นอกจากน้ี 
กลุ่มบรษิทับนัทกึเงนิสดทีนํ่าไปวางเป็นหลกัประกนัในบญัช ี“ลกูหน้ีทรพัยส์นิวางประกนั” และเงนิสดทีร่บัจากคู่สญัญา
ในบญัช ี“เจา้หน้ีทรพัยส์นิวางประกนั” รบัรูใ้นลูกหน้ีและเจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามลําดบั 
คา่ธรรมเนียมการยมืรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนียมการใหย้มืรบัรูเ้ป็นรายไดต้ลอดชว่งเวลาของการใหย้มืหลกัทรพัย ์
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2.12 เงินลงทุน 
 

กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนทีน่อกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เป็น 4 ประเภท คอื (1) เงนิลงทุนเพื่อคา้  
(2) เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบกําหนด (3) เงนิลงทุนเผื่อขาย และ (4) เงนิลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทขึน้อยู่กบั
จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบรหิารจะเป็นผู้กําหนดการจดัประเภทที่เหมาะสมสําหรบัเงนิลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 

(1) เงนิลงทุนเพือ่คา้ คอื เงนิลงทุนเพือ่จุดมุง่หมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลีย่นแปลงราคาในชว่งเวลาสัน้ 
(2) เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบกําหนด คอื เงนิลงทุนทีม่กีําหนดเวลาและผูบ้รหิารตัง้ใจแน่วแน่และมคีวามสามารถถอืไว ้

จนครบกาํหนด 
(3) เงนิลงทุนเผื่อขาย คอื เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสรมิสภาพคล่อง หรอืเมื่ออตัรา

ดอกเบีย้เปลีย่นแปลง 
(4) เงนิลงทุนทัว่ไป คอื เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มม่ตีลาดซือ้ขายคลอ่งรองรบั 
 

เงนิลงทุนทัง้ 4 ประเภท รบัรูม้ลูคา่เริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่หมายถงึมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้า 
ซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการทาํรายการ  
 

กลุม่บรษิทับนัทกึรายการซือ้ขายเงนิลงทุน ณ วนัทีท่าํรายการ (Trade date) 
 

เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขายวดัมลูคา่ในเวลาต่อมาดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในประเทศ
วดัตามราคาเสนอซือ้ลา่สดุทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในต่างประเทศวดัตามราคาปิดและราคาเสนอซื้อทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการกําไรและขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิ
ลงทุนเพือ่คา้รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเผือ่ขายรบัรูใ้นสว่นของ
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนดวดัมลูค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
หกัดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 

เงนิลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 

กลุ่มบรษิทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าเงนิลงทุนนัน้อาจมคี่าเผื่อการดอ้ยค่าเกดิขึน้ หาก
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ย
คา่รวมไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างมลูค่ายุตธิรรมของผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุน กรณีทีจ่ําหน่ายเงนิลงทุนทีถ่ือไวอ้อกไปบางส่วน 
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ําหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักดว้ยราคาตามบญัชจีากจํานวนทัง้หมด 
ทีถ่อืไว ้
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2.13 อาคารและอปุกรณ์ 

 
อาคารและอุปกรณ์รบัรูเ้มือ่เริม่แรกตามราคาทุน หลงัจากนัน้อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนเดมิหกัค่าเสือ่มราคาสะสม
และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตามความ
เหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มบรษิทัและต้นทุนดงักล่าว
สามารถวดัมลูคา่ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรบัค่าซ่อมแซม
และบาํรุงรกัษาอื่น ๆ กลุม่บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยในกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวธิเีส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 5, 30 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และเครือ่งใชส้าํนกังาน 3, 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีทีม่ลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั
คนืทนัท ี
 
ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จากการจําหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และจะรบัรูบ้ญัชผีลกําไรหรอืขาดทุนอื่นสุทธใินกําไรหรอื
ขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
รายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนได้บนัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ และกลุ่มบรษิทัตดัจําหน่าย
ตน้ทุนของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรพัย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตทีป่รกึษาทางการเงนิ 5 ปี 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3, 5 ปี 
 
กลุ่มบรษิทัจะไม่ตีราคาเพิม่สําหรบัสนิทรพัย์ที่ไม่มตีวัตน กลุ่มบรษิทัทบทวนการด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่
บรษิทัประมาณอายุการใหป้ระโยชน์ไดแ้น่นอนเมื่อมขีอ้บ่งชีว้า่สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้อาจดอ้ยค่า กลุ่มบรษิทัปรบัปรุง
ราคาตามบญัชเีมือ่พบวา่มกีารดอ้ยคา่เกดิขึน้ 
 

2.15 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
สนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึ่งไม่มกีารตดัจําหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจําทุกปี สนิทรพัย์
อื่นทีม่กีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสงูกว่ามูล
คา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่สุทธทิีค่าดวา่
จะไดร้บัคนืซึง่หมายถงึจํานวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายเทยีบกบัมลูค่าจากการใชส้นิทรพัยจ์ะ
ถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมนิการด้อยค่าสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่
สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมนิความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
กลุม่บรษิทัจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.16 ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องปีปจัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น
กําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการทีร่บัรู้
โดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ ในกรณีน้ีภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ 
ตามลาํดบั 
 
ภาษเีงนิไดข้องปีปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยไดด้ําเนินงานและเกดิรายไดท้าง
ภาษ ีผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีม่สีถานการณ์ทีก่ารนํากฎหมาย
ภาษ ีไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจํานวนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย
ชาํระภาษแีก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จาํนวนตามวธิหีน้ีสนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุม่บรษิทัจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรู้
เริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที่เกิดรายการ 
รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชหีรอืทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัรา
ภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลา
ทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอื
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชาํระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกีําไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะนํา
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมือ่กลุ่มบรษิทัมสีทิธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องปีปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องปีปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษ ี
เงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
หน่วยงานเดยีวกนั โดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดข้องปีปจัจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.17 เงินสมทบกองทุน 

 
กองทุนทดแทนความเสยีหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์อยู่ภายในการควบคุมของบรษิทั สํานัก 
หกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั และเป็นผูก้าํหนดใหส้มาชกิของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตอ้งจ่ายสมทบเริม่แรก
จํานวน 900,000 บาท และจ่ายสมทบรายเดือนอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.008 ของมูลค่าการชําระและรับชําระราคา  
กลุ่มบรษิทับนัทกึเงนิสมทบดงักล่าวเป็นสนิทรพัยอ์ื่นในปีทีม่กีารจ่ายสมทบ ทัง้น้ีเงนิสมทบดงักล่าวจะไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิ
กจิการหรอืคนืใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
 
หลกัทรพัยเ์พือ่ความมัน่คงของสมาชกิ และกองทุนทดแทนความเสยีหายของสมาชกิอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทั  
สํานักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นสํานักหกับญัชขีองตลาดอนุพนัธ์ และเป็นผูก้ําหนดใหส้มาชกิของตลาด
อนุพนัธ์ตอ้งสมทบเริม่แรก 5 ลา้นบาทแก่หลกัทรพัย์เพื่อความมัน่คง และสมทบเริม่แรก 5 ลา้นบาท แก่กองทุนทดแทน
ความเสยีหายของสมาชกิ และสมทบรายเดอืนเพิม่สาํหรบักองทุนทดแทนความเสยีหายของสมาชกิไมน้่อยกวา่เดอืนละ 
1,000 บาท กลุ่มบรษิทับนัทกึเงนิสมทบหลกัทรพัยเ์พื่อความมัน่คงและกองทุนทดแทนความเสยีหายของสมาชกิเป็น
สนิทรพัย์อื่นในปีทีม่กีารจ่ายสมทบ ทัง้น้ีเงนิสมทบหลกัทรพัย์เพื่อความมัน่คงและกองทุนทดแทนความเสยีหายของ
สมาชกิดงักลา่วจะไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิกจิการหรอืคนืใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
 
กลุม่บรษิทัจะทดสอบคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิสมทบกองทุนเมือ่มขีอ้บ่งชีว้า่เงนิสมทบกองทุนนัน้อาจมคี่าเผือ่การดอ้ยค่า
เกดิขึน้ หากราคาตามบญัชขีองเงนิสมทบกองทุนสงูกวา่มลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึรายการขาดทุน
จากคา่เผือ่การดอ้ยคา่รวมไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

 
2.18 การบญัชีสาํหรบัสญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 
สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสนิทรพัย์ซึ่งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ 
สญัญาเช่านัน้ถอืเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บั
จากผูใ้หเ้ชา่) จะบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเชา่นัน้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.19 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยต้นทุนการจดัทํารายการ 
ทีเ่กดิขึน้ เงนิกู้ยมืวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ผลต่างระหว่างเงนิทีไ่ดร้บั (หกัดว้ย
ตน้ทุนการจดัทาํรายการทีเ่กดิขึน้) เมือ่เทยีบกบัมลูคา่ทีจ่า่ยคนืเพือ่ชาํระหน้ีนัน้จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนตลอดช่วงเวลา
การกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อใหไ้ด้เงนิกู้มาจะรบัรู้เป็นต้นทุนการจดัทํารายการเงนิกู้ในกรณีที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงนิกูบ้างส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ หากไม่มหีลกัฐานทีม่คีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด ค่าธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าสาํหรบัการใหบ้รกิารสภาพ
คลอ่งและจะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.20 เจ้าหน้ีสาํนักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์
 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ยยอดดุลสทุธ ิดงัต่อไปน้ี 
 
(1) เจา้หน้ีสาํนักหกับญัช ี(“TCH”) ทีเ่กดิจากการชาํระราคาซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายวนัเฉพาะสว่นทีส่าํนักหกับญัชมียีอด

สทุธเิป็นเจา้หน้ีและบรษิทัยงัคา้งชาํระ 
(2) เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัช ี(“TCH”)  ทีเ่กดิจากการชาํระราคาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าผา่นสาํนกัหกับญัช ี
(3) เจา้หน้ีบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่กดิจากการชาํระราคาซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ในต่างประเทศผา่นบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
(4) เจา้หน้ีบรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศทีเ่กดิจากการชําระราคาซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

ในประเทศผา่นบรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศ 
 

2.21 เจ้าหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถงึ ภาระของกลุ่มบรษิทัจากการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละ
ธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ต่ีอบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธเิจา้หน้ีลูกคา้ซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด ภาระทีต่อ้งส่ง
มอบหลกัทรพัยเ์น่ืองจากการขายชอรต์ หรอืการยมืหลกัทรพัยแ์ละภาระทีต่อ้งส่งคนืทรพัยส์นิทีก่ลุ่มบรษิทัถอืไวเ้พื่อเป็น
การประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
  

35 

 
2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.22 ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน 
 

กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชตีราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ณ วนัที่ทํารายการ (Trade date) ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ
ประกอบด้วยสัญญาสิทธิที่เกิดจากหุ้นกู้อนุพนัธ์ สญัญาซื้อขายล่วงหน้า สญัญาออปชัน สญัญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี่ยนผลตอบแทนในหุ้น และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ภายหลังต่อมากลุ่มบริษัทวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ซึง่จะคํานวณโดยใชร้าคาทีเ่สนอในตลาด หรอืวธิกีารประมาณมูลค่ายุตธิรรมทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป เช่น การคํานวณจาก
กระแสเงนิสดคดิลด การคาํนวณมาตรฐานของ Black-Scholes model และ Monte Carlo Simulation การเปลีย่นแปลง
ในมลูคา่ยุตธิรรมของรายการดงักลา่วจะถูกรบัรูไ้วใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
 

สญัญาออปชนั  
 

กลุม่บรษิทัจะรบัรูร้ายการ ณ วนัแรกของสญัญาออปชนัดว้ยคา่สทิธทิีจ่า่ย (สถานะซือ้) และคา่สทิธทิีไ่ดร้บั (สถานะขาย) 
โดยอา้งองิกบัดชันี SET 50 ในเวลาต่อมากลุ่มบรษิทัวดัมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาออปชนั โดยคํานวณจากราคาทีใ่ช้
ชาํระราคาทีป่ระกาศโดยบรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ณ วนัทาํการสุดทา้ยของ
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์
 

กลุ่มบรษิทัรบัรู ้ภาระจากการออกใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ ณ วนัทีท่ํารายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใต้
รายการหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ในเวลาต่อมากลุ่มบรษิทัวดัมลูค่ายุตธิรรมของใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์โดยคํานวณ
จากราคาเสนอขายล่าสุดของใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธน์ัน้ทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัทํา
การสดุทา้ยของวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.23 หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินบางรายการเป็นหน้ีสินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงมูลค่ายุติธรรม  
(Fair value option) ณ วนัทีม่กีารรบัรูเ้ริม่แรก โดยหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวตอ้งเขา้เงือ่นไขดงัต่อไปน้ีขอ้ใดขอ้หน่ึง 
(หรอืมากกวา่)  
 

ก) เมื่อการกําหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมนีัยสาํคญัในการวดัมูลค่าหรอืการรบัรูร้ายการที ่
ไมส่อดคลอ้งกนั (“การไมส่ามารถจบัคูท่างบญัช”ี) ทีอ่าจเกดิขึน้ 

ข) เมื่อกลุ่มของหน้ีสนิทางการเงนิทีม่กีารบรหิารจดัการและประเมนิผลดว้ยเกณฑ์มูลค่ายุตธิรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบั  
กลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งหรอืการลงทุนทีจ่ดัทาํขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ค) ธุรกรรมทีม่อีนุพนัธท์างการเงนิแฝงทีเ่ขา้เงือ่นไข 
 

หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมทีก่ลุ่มบรษิทัออกและเสนอขาย ใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบักลุม่บรษิทั ซึง่เป็นผูล้งทุนรายใหญ่โดยเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงประเภท Autocallable 
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2.23 หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงประเภท Autocallable คํานวณโดยใช้เทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎีในการ
ประเมนิมลูค่าของ Monte Carlo Simulation ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด 
โดยคํานึงถึงข้อมูลความสมัพนัธ์ของราคาของตลาดหลกัทรพัย์อ้างอิง ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์อ้างอิง 
ระยะเวลาคงเหลอืจนถงึวนัหมดอายุ ดอกเบีย้ปราศจากความเสีย่ง ราคาใชส้ทิธ ิเงนิปนัผลในอนาคต correlation ระหวา่ง
หลกัทรพัยอ์า้งองิ ราคาไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดอายุ ราคาเพือ่เปลีย่นแปลงขอ้กําหนดการไถ่ถอนหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธ์
แฝง อตัราดอกเบี้ยหุน้กู้ และวนัชําระดอกเบี้ย การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้ีสนิทางการเงนิที่
กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 
 

2.24 หุ้นกู้อนุพนัธ ์
 

หุน้กูอ้นุพนัธเ์ป็นหุน้กูท้ีก่ลุ่มบรษิทัออกและเสนอขายใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักลุ่มบรษิทั ซึง่เป็น 
ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่โดยเฉพาะเจาะจง โดยออกจําหน่ายภายใต้เงื่อนไขทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หุ้นกู้อนุพนัธ์ดงักล่าวมกีารอ้างอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
 

หุน้กูอ้นุพนัธเ์ป็นตราสารทีป่ระกอบดว้ย 2 สว่น คอืหุน้กู ้และสญัญาสทิธ ิ(Options) โดยสญัญาสทิธมิทีัง้สญัญาสทิธใิน
การซือ้หลกัทรพัยห์รอืสญัญาสทิธใินการขายหลกัทรพัย ์หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของอนุพนัธแ์ฝงไมม่ี
ความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัตราสารหลกั (Not closely related) กลุ่มบรษิทัจะแยกสว่นของอนุพนัธแ์ฝงออกจากตรา
สารหลกัรบัรูใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใต้รายการ “สนิทรพัย์/หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์” ส่วนตราสารหลกัจะถือ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ตาม หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพนัธ์แฝงมี
ความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของตราสารหลกั (Closely related) กลุ่มบรษิทัจะไม่
แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสารตามมาตรฐานบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสาร
หลกัดงักลา่ว 
 

หุน้กูอ้นุพนัธท์ีอ่อกรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยตน้ทุนหุน้กูแ้ละสญัญาสทิธทิีป่ระกอบเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ตน้ทุนหุน้กูว้ดัมลูค่าดว้ยวธิี
ราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ในส่วนของตน้ทุนสญัญาสทิธ ิ กลุ่มบรษิทัคํานวณจากแบบจาํลอง
คณิตศาสตร์ กลุ่มบรษิทัรบัรูส้ญัญาสทิธใินงบแสดงฐานะทางการเงนิภายใต้บญัช ี“สนิทรพัย์/หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์”  
ในเวลาต่อมากลุม่บรษิทัวดัมลูคา่ของสญัญาสทิธดิว้ยมลูคา่ยตุธิรรม และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมในสว่นของ
กําไรหรอืขาดทุน ซึ่งมลูค่ายุตธิรรมคํานวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎใีนการประเมนิมูลค่าของ Black-
Scholes model และ Monte Carlo Simulation ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด 
โดยคํานึงถงึขอ้มูลความสมัพนัธ์ของราคาของตลาดหลกัทรพัยอ์้างองิ ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์อา้งองิ ระยะเวลา
คงเหลอืจนถงึวนัหมดอายุ ดอกเบี้ยปราศจากความเสีย่ง ราคาใชส้ทิธ ิ เงนิปนัผลในอนาคต และ correlation ระหว่าง
หลกัทรพัยอ์า้งองิ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.25 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบรษิทั ประกอบด้วยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทัง้ที่เป็นโครงการสมทบเงนิและ
โครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยกต่างหาก  
กลุ่มบรษิทัไมม่ภีาระผกูพนัตามกฎหมาย หรอืภาระผกูพนัจากการอนุมานทีจ่ะตอ้งจ่ายชําระเพิม่เตมิจากทีไ่ดส้มทบไว้
แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรพัย์เพียงพอที่จะจ่ายชําระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงานทัง้ในปีปจัจุบนั 
และปีก่อน  
 
กลุม่บรษิทัจะจา่ยสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลีย้งชพี ซึง่บรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนด
ของพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มบรษิทัไม่มภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายเงนิเพิม่อกีเมื่อไดจ้่าย 
เงนิสมทบไปแลว้  
 
โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการทีไ่มใ่ชโ่ครงการสมทบเงนิ โดยปกตโิครงการผลประโยชน์จะกาํหนดจาํนวนผลประโยชน์
ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่จะขึน้อยู่กบัปจัจยัหน่ึงหรอืหลายปจัจยั เช่น อายุ อายุการทํางาน และค่าตอบแทน 
เป็นตน้ 
 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนักงานไดใ้หบ้รกิารแก่ 
กลุม่บรษิทั 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
กลุ่มบรษิทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่พนักงานจ่ายสะสมและเงนิที ่
กลุ่มบรษิทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์ของกลุ่มบรษิทั 
เงนิทีก่ลุม่บรษิทัจา่ยสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในปีทีเ่กดิรายการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.25 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

กลุ่มบรษิทัมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่กลุ่มบรษิทั 
ถอืวา่เงนิชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน  
 

หน้ีสนิสาํหรบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนั  
ณ วนัที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพนัน้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึง่มลูคา่ปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลด
กระแสเงนิสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะ
จา่ยภาระผกูพนั และวนัครบกําหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์
เมือ่เกษยีณอายุ 
 

กาํไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอื 
การเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิานจะตอ้งรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในปีทีเ่กดิขึน้ 
 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 
 

2.26 ประมาณการหน้ีสิน 
 

กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิซึง่เป็นภาระผกูพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัทาํไวอ้นัเป็น 
ผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี และตามประมาณการทีน่่าเชือ่ถอืของจาํนวนทีต่อ้งจา่ย ในกรณีทีก่ลุม่บรษิทัคาดวา่
ประมาณการหน้ีสนิเป็นรายจ่ายที่จะไดร้บัคนื กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รบั
รายจา่ยนัน้คนือยา่งแน่นอน 
 

2.27 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธสิําหรบัปีดว้ยจํานวนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของ
จาํนวนหุน้สามญัทีช่าํระแลว้และออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 
 

2.28 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิ 
ผลการปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีท่าํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.29 การหกักลบเครื่องมือทางการเงิน 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิจะนํามาหกักลบและแสดงจาํนวนสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิได ้กต่็อเมื่อ
กลุ่มบรษิทัมสีทิธทิางกฎหมายในการนําจํานวนทีร่บัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมาหกักลบลบหน้ีกนั และกลุ่มบรษิทั 
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะรบัหรอืจา่ยชาํระจาํนวนทีร่บัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยยอดสุทธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัประโยชน์จาก
สนิทรพัยใ์นเวลาเดยีวกบัทีจ่า่ยชาํระหน้ีสนิ 

 
3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
3.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ คอื ความเสีย่งจากการทีล่กูหน้ีไมส่ามารถชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ไดต้ามสญัญา หรอืกรณีที่
คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข หรอืขอ้ตกลงในสญัญา  
 
กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเน่ืองกบั ลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบรหิาร
ควบคุมความเสีย่งน้ีโดยการกําหนดใหม้นีโยบายและขัน้ตอนในการควบคุมวงเงนิซื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสม และเพื่อ
บรหิารความเสีย่งในตราสารหน้ีกลุ่มบรษิทัไดก้ําหนดรายนามของผูอ้อกตราสารหน้ีพรอ้มกําหนดเพดานการลงทุนในตรา
สารหน้ี ดงันัน้ กลุม่บรษิทัจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสาํคญัจากการใหส้นิเชือ่ดงักลา่ว 
 
นอกจากน้ี การให้สินเชื่อของลูกค้าบุคคลของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมอียู่จํานวนมากราย จํานวนเงนิสงูสุดทีก่ลุ่มบรษิทัอาจตอ้งสญูเสยีจากการใหส้นิเชื่อ คอื มูลค่าตามบญัชทีี่
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิสทุธจิากหลกัประกนัของลกูคา้ 
 

3.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง
อตัราดอกเบีย้ในตลาด  
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคญัอันเกี่ยวเน่ืองกับ เงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนที่ม ี
ดอกเบีย้ อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปจัจุบนั กลุ่มบริษัทได้กําหนดเพดานการลงทุนสูงสุดตาม 
ความเหมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ ดงันัน้ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของกลุม่บรษิทัจงึอยูใ่นระดบัตํ่า 
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3 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.2 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มีอตัรา

ดอกเบีย้ มีอตัราดอกเบีย้คงที่   อตัราดอกเบีย้ 

 ปรบัขึน้ลงตาม ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้หรือวนัครบกาํหนด     
 อตัราตลาด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
สินทรพัยท์างการเงิน           
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 290 800 - - - 732 1,822 0.38-0.75 0.65 
ลกูหนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 4,057 4,057 - - 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 4,620 4,620 - - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 68 68 - - 
เงนิลงทุน - - - - - 9,361 9,361 - - 
ลกูหนี้บรษิทัใหญ่ - - - - - 2 2 - - 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มีอตัรา

ดอกเบีย้ มีอตัราดอกเบีย้คงที่   อตัราดอกเบีย้ 

 ปรบัขึน้ลงตาม ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้หรือวนัครบกาํหนด    
 อตัราตลาด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
หนี้สินทางการเงิน           
เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,900 - - - - 2,900 - 1.70 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 370 - - - - 370 - 1.50-1.60 
เจา้หนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 614 614 - - 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 4,669 4,669 - - 
เจา้หนี้บรษิทัใหญ่ - - - - - 8 8 - - 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม - - 3,499 - - - 3,499 - 0.75-1.75 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 31 31 - - 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ - - 2,180 - - - 2,180 - 0.75-1.75 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 
มีอตัรา

ดอกเบีย้ มีอตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้ 
 ปรบัขึน้ลงตาม ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้หรือวนัครบกาํหนด   
 อตัราตลาด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

สินทรพัยท์างการเงิน           
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 215 1,300 - - - 642 2,157 0.38-0.82 1.44-1.48 
ลกูหนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 3,412 3,412 - - 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 4,213 4,213 - - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 177 177 - - 
เงนิลงทุน - - 6 - - 5,265 5,271 - 2.62 
ลกูหนี้บรษิทัใหญ่ - - - - - 2 2 - - 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบีย้ มีอตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้ 
 ปรบัขึน้ลงตาม ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้หรือวนัครบกาํหนด   
 อตัราตลาด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

หนี้สินทางการเงิน           
เจา้หนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 120 120 - - 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 5,303 5,303 - - 
เจา้หนี้บรษิทัใหญ่ - - - - - 8 8 - - 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม - - 1,193 - - - 1,193 - 1.50-1.75 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 282 282 - - 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ - - 1,865 - - - 1,865 - 0.80-1.75 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบีย้ มีอตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้ 
 ปรบัขึน้ลงตาม ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้หรือวนัครบกาํหนด   
 อตัราตลาด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

สินทรพัยท์างการเงิน           
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 215 1,300 - - - 641 2,156 0.38-0.82 1.44-1.48 
ลกูหนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 3,028 3,028 - - 
ลกูหนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 4,213 4,213 - - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 148 148 - - 
เงนิลงทุน - - 6 - - 5,265 5,271 - 2.62 
ลกูหนี้บรษิทัใหญ่ - - - - - 2 2 - - 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบีย้ มีอตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้ 
 ปรบัขึน้ลงตาม ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้หรือวนัครบกาํหนด   
 อตัราตลาด เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม อตัราลอยตวั อตัราคงที่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

หนี้สินทางการเงิน           
เจา้หนี้สาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ - - - - - 118 118 - - 
เจา้หนี้ธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า - - - - - 5,303 5,303 - - 
เจา้หนี้บรษิทัใหญ่ - - - - - 8 8 - - 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม - - 1,193 - - - 1,193 - 1.50-1.75 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 282 282 - - 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ - - 1,865 - - - 1,865 - 0.80-1.75 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
  

46 

 
3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัได้เมื่อครบกําหนด 
เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิได้เพยีงพอตามความต้องการในเวลา 
ทีเ่หมาะสมซึง่อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายได ้ 
 
กลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง โดยจดัใหม้กีารตดิตามกระแสเงนิสดเขา้และออกโดย 
ฝา่ยบรหิารเงนิ เพือ่วางแผนเกีย่วกบักระแสเงนิสดประจาํวนั มกีารควบคุมขนาดธุรกรรมทีม่คีวามเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
ภาระผูกพนัที่ต้องชําระเงนิสด และพจิารณารวมถึงความเสีย่งที่จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดํารง
เงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธใิหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการดํารงสภาพคล่อง เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ามฐีานะสภาพคล่องทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
ในปจัจุบนัและอนาคต โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 
ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องเมื่อต้องการทําการซื้อขาย
หลกัทรพัย์อ้างองิ ซึ่งกลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งดงักล่าวโดยการพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์อ้างองิทีส่ภาพคล่อง
มากเพยีงพอ 
 
ในระหวา่งปีปจัจุบนั บรษิทัสามารถดํารงอตัราส่วนเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธไิดส้งูกว่าเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วนัทีค่รบกําหนดของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,822 - - - - 1,822 
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละ       
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ - 4,057 - - - 4,057 
ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย       
   ล่วงหน้า - 4,620 - - - 4,620 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 68 - - - 68 
เงนิลงทุน - 9,331 - - 30 9,361 
ลกูหน้ีบรษิทัใหญ่ - 2 - - - 2 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,900 - - - - 2,900 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 370 - - - - 370 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละ       
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ - 614 - - - 614 
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย       
   ล่วงหน้า - 4,669 - - - 4,669 
เจา้หน้ีบรษิทัใหญ่ - 8 - - - 8 
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ย         
   มลูคา่ยุตธิรรม - 3,499 - - - 3,499 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ - 31 - - - 31 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ - 2,180 - - - 2,180 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วนัทีค่รบกําหนดของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน มดีงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,157 - - - - 2,157 
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละ       
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ - 3,412 - - - 3,412 
ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย       
   ล่วงหน้า - 4,213 - - - 4,213 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 177 - - - 177 
เงนิลงทุน - 5,260 - - 11 5,271 
ลกูหน้ีบรษิทัใหญ่ - 2 - - - 2 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละ       
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ - 120 - - - 120 
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย       
   ล่วงหน้า - 5,303 - - - 5,303 
เจา้หน้ีบรษิทัใหญ่ - 8 - - - 8 
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ย         
   มลูคา่ยุตธิรรม - 1,193 - - - 1,193 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ - 282 - - - 282 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ - 1,865 - - - 1,865 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วนัทีค่รบกําหนดของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน มดีงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,156 - - - - 2,156 
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละ 
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ - 3,028 - - - 3,028 
ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย       
   ล่วงหน้า - 4,213 - - - 4,213 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 148 - - - 148 
เงนิลงทุน - 5,260 - - 11 5,271 
ลกูหน้ีบรษิทัใหญ่ - 2 - - - 2 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละ       
   บรษิทัหลกัทรพัย ์ - 118 - - - 118 
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย       
   ล่วงหน้า - 5,303 - - - 5,303 
เจา้หน้ีบรษิทัใหญ่ - 8 - - - 8 
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ย         
   มลูคา่ยุตธิรรม - 1,193 - - - 1,193 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ - 282 - - - 282 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ - 1,865 - - - 1,865 
 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.4 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอนัเกีย่วเนื่องจากการลงทุนเป็นเงนิตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัไดต้กลงทาํสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิาร
ความเสีย่ง 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุม่บรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศก่อนการป้องกนัความเสีย่งดว้ยอนุพนัธท์างการเงนิดงันี้ 
 

 สินทรพัยท์างการเงิน หนี้สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี่ยน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 
สกลุเงิน 

พ.ศ. 2562 
ล้าน 

พ.ศ. 2561 
ล้าน 

พ.ศ. 2562 
ล้าน 

พ.ศ. 2561 
ล้าน 

พ.ศ. 2562 
ล้าน 

พ.ศ. 2561 
ล้าน 

พ.ศ. 2562 
ล้าน 

พ.ศ. 2561 
ล้าน 

พ.ศ. 2562 
บาทต่อหน่วย

เงินตรา
ต่างประเทศ 

พ.ศ. 2561 
บาทต่อหน่วย

เงินตรา
ต่างประเทศ 

พ.ศ. 2562 
บาทต่อหน่วย

เงินตรา
ต่างประเทศ 

พ.ศ. 2561 
บาทต่อหน่วย

เงินตรา
ต่างประเทศ 

             

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 14.22 14.36 14.22 1.62 10.31 0.16 10.31 0.10 30.1087 32.4034-32.4498 30.1087 32.4034 
เหรยีญฮอ่งกง 2.14 2.03 2.14 2.03 0.08 - 0.08 - 3.8647 4.1347 3.8647 4.1347 
ยโูร 0.01 0.01 0.01 0.01 - - - - 33.6780 37.0727 33.6780 37.0727 
เหรยีญสงิคโปร ์ 0.84 - 0.84 - - - - - 22.2846 - 22.2846 - 

 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.5 ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 

 
ความเสีย่งดา้นสภาวะตลาด คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยแ์ละราคาของตราสารอนุพนัธ ์
ซึง่อาจจะมผีลทาํใหม้ลูค่าเงนิลงทุนของกลุ่มบรษิทัลดลงอย่างมนีัยสาํคญั อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัจดัใหม้กีารบรหิารความ
เสีย่งดา้นตลาด โดยทําการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นตลาดในธุรกรรมต่างๆของกลุ่มบรษิทั พฒันาเครื่องมอืวดัระดบั
ความเสีย่ง กําหนดเพดานควบคุมความเสีย่งและมอบหมายใหฝ้่ายบรหิารความเสีย่งทําหน้าที่ตดิตามระดบัความเสีย่ง 
ดา้นตลาดและรายงานต่อฝา่ยจดัการอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
ในการออกใบสําคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ์ กลุ่มบริษัทมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์อ้างอิง  
ซึ่งกลุ่มบรษิทับรหิารความเสีย่งโดยจดัทําโปรแกรมเพื่อช่วยเฝ้าระวงัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์และเพื่อช่วย
กาํหนดกลยุทธใ์นการซือ้ขาย  
 
ในการออกหน้ีสนิทางการเงนิทีก่ําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมและหุน้กูอ้นุพนัธ ์กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นความ
ผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์อ้างอิง กลุ่มบรษิทัได้พจิารณาทําการป้องกนัความเสี่ยงด้วยการซื้อขายสนิทรพัย์อ้างอิง
บางสว่นไวแ้ลว้ 
 

3.6 มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีจ่ะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืจะจ่ายเพือ่โอนหน้ีสนิในรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกติ
ระหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
 
เน่ืองจากสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ และมอีตัราดอกเบี้ย
ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิทัจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีง
กบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารกําหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีารซือ้ขาย 
ในตลาด มลูค่ายุตธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไมส่ามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได ้มลูค่ายุตธิรรมของ
เครื่องมอืทางการเงนิจะกําหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม เช่น การคาํนวณมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด 
การคาํนวณมาตรฐานของ Black-Scholes model และ Monte Carlo Simulation เป็นตน้ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.6 มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
กลุม่บรษิทัไดม้กีารประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
ก) สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
ในการกําหนดมูลค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของตราสารทางการเงนิ มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
สว่นใหญ่ถอืตามจาํนวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด มลูคา่ยุตธิรรมจะมรีาคา
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีส่วนตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขและระยะเวลาทีเ่ป็นมาตรฐานซึง่ซื้อขายในตลาด 
ทีม่สีภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุตธิรรม เช่น เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ และสนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ ์ 
เป็นตน้ สาํหรบัสนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์ีเ่กดิจากหุน้กูอ้นุพนัธ ์จะใชส้ตูรคํานวณมาตรฐานของ Black-Scholes 
model และ Monte Carlo Simulation ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 36.2 มลูค่ายุตธิรรมของลกูหน้ีสาํนัก 
หกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกหน้ีบรษิทัใหญ่ถอืตาม
ราคาสทุธติามบญัชเีน่ืองจากมกีาํหนดรบัชาํระระยะสัน้ 
 

ข) หน้ีสนิทางการเงนิ 
 
เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์
เจา้หน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เจา้หน้ีบรษิทัใหญ่ และหุน้กูอ้นุพนัธ ์ถอืตามราคาสุทธติามบญัช ี
เน่ืองจากมกีาํหนดชาํระระยะสัน้ สว่นมลูค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิตราสารอนุพนัธแ์สดงตามราคาตลาดสาํหรบัหน้ีสนิ
ตราสารอนุพนัธ์ที่เกิดจากหุ้นกู้อนุพนัธ์และหน้ีสนิทางการเงนิที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จะใช้สูตร
คาํนวณมาตรฐานของ Black-Scholes model และ Monte Carlo Simulation ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 36.2 
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4 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 
เพื่อใหก้ารจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใช ้
การประมาณการและตัง้ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิที่เกี่ยวกบัรายได ้ค่าใช้จ่าย สนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิ และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีป่ระมาณ
การไว้ ทัง้น้ี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการในส่วนที่เป็นสาระสําคญั ซึ่งมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิและ 
การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ดงัน้ี 
 
(ก) การรบัรู้และการตดัรายการสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน 

 
ในการพิจารณาการรบัรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า 
กลุ่มบรษิทัไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ 
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูใ้นสภาวะปจัจุบนั 
 

(ข) ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 
กลุ่มบรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน เมื่อฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่ามลูค่ายุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนดงักล่าวลดลงอย่างมสีาระสาํคญั และเป็นระยะเวลานานรวมถงึเป็นเงนิลงทุนในธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างมาก
จากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในปจัจุบนั ซึง่อาจต้องใชร้ะยะเวลานานทีมู่ลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวจะปรบัเพิม่ขึน้
หรอืเมื่อมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตทิีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจํานวนค่า
เผือ่การดอ้ยคา่ ดงันัน้ การปรบัปรุงคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนดงักลา่วอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต  
 

(ค) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีธรุกิจหลกัทรพัย ์
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์เกดิจากการปรบัมูลค่าของลูกหน้ีจากความเสีย่งด้านเครดติที่อาจ
เกดิขึน้ ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์ ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี มลูค่าของ
หลกัทรพัยท์ีใ่ชค้ํา้ประกนั อายุของหน้ีทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 
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4 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
(ง) อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 
ในการคาํนวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝา่ยบรหิารทาํการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอื 
เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลง
เชน่นัน้เกดิขึน้ 
 
นอกจากน้ีฝ่ายบรหิารสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์นัน้ ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช ้
ดุลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
 

(จ) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง  
ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ หรอืหน่วยของสนิทรพัย ์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการคาํนวณหามลูคา่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ 
 

(ฉ) สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า กลุ่มบรษิทัจะมกีําไร 
ทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งประมาณการ
ว่ากลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ํานวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจํานวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจํานวนกําไรทาง
ภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละชว่งเวลา 
 

(ช) สญัญาเช่า 
 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจ 
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรบัโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักลา่วแลว้หรอืไม ่
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4 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
(ซ) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์) ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ่งต้องอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราการขึ้นเงนิเดือนในอนาคต อตัราการ
เปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน อายุจนถงึเกษยีณ อตัราการเสยีชวีติ อายุงาน อตัราเงนิเฟ้อและอตัราคดิลด เป็นตน้ 
 
กลุม่บรษิทัไดพ้จิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในแต่ละปี ซึง่ไดแ้ก่อตัราดอกเบีย้ทีค่วรจะใชใ้นการกําหนดมลูคา่ปจัจุบนั
ของประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ ในการพจิารณาอตัราคดิ
ลดทีเ่หมาะสมกลุม่บรษิทัพจิารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิที่
ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมอีายุครบกําหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่้องจ่ายชําระภาระผูกพนั
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ฌ) มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื้อขาย
คล่อง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและ
แบบจําลองการประเมนิมูลค่า ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรที่มอียู่ในตลาด โดย
คาํนึงถงึสภาพคลอ่ง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว 
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบรษิทัในการบรหิารทุนของกลุ่มบรษิทันัน้เพื่อดํารงไวซ้ึง่ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของกลุม่บรษิทั เพือ่สรา้งผลตอบแทนต่อสว่นเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และเพือ่ดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุน 
ทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิสด 120,000 121,000 120,000 121,000 
เงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย ์ 3,532,999,988 2,861,950,950 3,532,999,988 2,861,187,698 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภทถงึกาํหนดเมือ่ทวงถาม 800,000,000 1,300,000,000 800,000,000 1,300,000,000 
รวม 4,333,119,988 4,162,071,950 4,333,119,988 4,161,308,698 
หกั  เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้* (2,511,175,270) (2,005,478,232) (2,511,175,270) (2,005,478,232) 
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,821,944,718 2,156,593,718 1,821,944,718 2,155,830,466 
 
* เงนิฝากในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้เป็นเงนิฝากของลกูคา้ทีก่ลุ่มบรษิทัตอ้งส่งคนืเมือ่ถูกทวงถาม ตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่สธ. 44/2543 ลงวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2543 เงนิฝากจาํนวนน้ีตอ้ง
แยกออกจากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดของกลุม่บรษิทั 

 
7 ลกูหน้ีสาํนักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัช ี 4,705,560,935 3,880,412,440 4,705,560,935 3,880,412,440 
ลกูหน้ีบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศ 589,706,915 594,613,767 589,706,915 210,494,076 
ลกูหน้ีบรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศ - 46,538 - 46,538 
หกั  ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชใีนนามบรษิทั     
 เพือ่ลกูคา้ (842,070,187) (869,235,403) (842,070,187) (869,235,403) 
หกั  ลกูหน้ีบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศ     
 เพือ่ลกูคา้ (396,275,589) (194,062,640) (396,275,589) (194,062,640) 
รวมลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชแีละ     

   บรษิทัหลกัทรพัย ์ 4,056,922,074 3,411,774,702 4,056,922,074 3,027,655,011 

 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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8 ลกูหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ลกูหน้ีธรุกิจหลกัทรพัย ์   
ลกูหน้ีซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด 2,042,816,211 1,079,283,738 
ลกูหน้ีทรพัยส์นิวางประกนั 1,692,049,878 1,986,441,358 
ลกูหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 724,591,907 979,022,212 
ลกูหน้ีจากการขายหุน้กูอ้นุพนัธ ์ 156,069,449 41,668,949 

รวมลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย ์ 4,615,527,445 4,086,416,257 
   

ลกูหน้ีธรุกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า   
ลกูหน้ีธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 4,554,492 126,371,887 

รวมลกูหน้ีธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 4,554,492 126,371,887 
   

รวมลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 4,620,081,937 4,212,788,144 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัได้จําแนกลูกหน้ีธุรกจิหลกัทรพัย์และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ดอกเบีย้คา้งรบัตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรือ่งการจดัทาํบญัชเีกีย่วกบัลกูหน้ี
ดอ้ยคุณภาพของบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ลกูหน้ีจดัชัน้สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ลกูหน้ีธรุกิจ   ลกูหน้ีธรุกิจ   
 หลกัทรพัย ์   หลกัทรพัย ์   
 และสญัญา ค่าเผือ่หน้ี มลูค่าลกูหน้ีสทุธิ และสญัญา ค่าเผือ่หน้ี มลูค่าลกูหน้ีสทุธิ 
 ซ้ือขาย สงสยัจะสญู หลงัหกัค่าเผือ่ ซ้ือขาย สงสยัจะสญู หลงัหกัค่าเผือ่ 
 ล่วงหน้า ท่ีตัง้ไว้ หน้ีสงสยัจะสญู ล่วงหน้า ท่ีตัง้ไว้ หน้ีสงสยัจะสญู 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

มลูหน้ีจดัชัน้ปกต ิ 4,620 - 4,620 4,213 - 4,213 

รวม 4,620 - 4,620 4,213 - 4,213 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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9 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์
 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงินตามสญัญา* 

 สินทรพัย ์ หน้ีสิน สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
ประเภทของตราสารอนุพนัธ ์ บาท บาท บาท บาท 
     

สญัญาสทิธ ิ 67,089,422 19,405,041 2,143,342,853 984,652,826 
ออปชนัของดชันี SET 50 1,228,400 - 154,245,000 - 
ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธป์ระเภทใหส้ทิธซิือ้      
   (Call warrant) - 8,910,446 - 1,093,208,862 
ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธป์ระเภทใหส้ทิธขิาย     
   (Put warrant) - 2,896,561 - 325,441,223 

รวม 68,317,822 31,212,048 2,297,587,853 2,403,302,911 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงินตามสญัญา* 

 สินทรพัย ์ หน้ีสิน สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
ประเภทของตราสารอนุพนัธ ์ บาท บาท บาท บาท 
     

สญัญาสทิธ ิ 124,771,941 13,199,126 1,859,599,823 105,336,000 
ออปชนัของดชันี SET 50 22,897,540 657,800 621,650,000 47,885,000 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า  242,567 8,944,987 26,531,640 419,298,000 
สญัญาแลกเปลีย่นผลตอบแทนในหุน้ 28,649,880 - 167,381,942 - 
ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธป์ระเภทใหส้ทิธซิือ้      
   (Call warrant) - 247,814,620 - 1,863,473,262 
ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธป์ระเภทใหส้ทิธขิาย     
   (Put warrant) - 11,715,381 - 1,086,353,867 

รวม 176,561,928 282,331,914 2,675,163,405 3,522,346,129 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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9 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์(ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงินตามสญัญา* 

 สินทรพัย ์ หน้ีสิน สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
ประเภทของตราสารอนุพนัธ ์ บาท บาท บาท บาท 
     

สญัญาสทิธ ิ 124,771,941 13,199,126 1,859,599,823 105,336,000 
ออปชนัของดชันี SET 50 22,897,540 657,800 621,650,000 47,885,000 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า  242,567 8,944,987 26,531,640 419,298,000 
ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธป์ระเภทใหส้ทิธซิือ้      
   (Call warrant) - 247,814,620 - 1,863,473,262 
ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธป์ระเภทใหส้ทิธขิาย     
   (Put warrant) - 11,715,381 - 1,086,353,867 

รวม 147,912,048 282,331,914 2,507,781,463 3,522,346,129 
 

* จํานวนเงนิตามสญัญา หมายถงึ มลูค่าของจํานวนเงนิ จํานวนหุน้ จํานวนสญัญา หรอืหน่วยอา้งองิอื่นใดทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
แลว้แต่กรณี 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธขิา้งตน้มกีารชาํระราคาแบบสว่นต่างเงนิสดระหวา่งราคาปิดของหลกัทรพัยอ์า้งองิ ณ วนัซือ้ขายสุดทา้ยกบั
ราคาใชส้ทิธ ิ
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัในสญัญาฟิวเจอรส์ของดชันี SET 50 และสญัญา 
ฟิวเจอรส์ ของ Single Stock ทีซ่ือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
มลูค่า

ยติุธรรม* ต้นทุน 
มลูค่า

ยติุธรรม* ต้นทุน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สถานะซือ้ 720,337,980 714,028,823 307,108,840 307,592,839 
สถานะขาย 5,946,348,147 6,041,136,351 2,159,874,904 2,418,046,507 
 

*  มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาฟิวเจอรส์ทีซ่ื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า คํานวณไดจ้ากผลคูณของราคาทีใ่ชช้ําระราคา 
ณ วนัทาํการสดุทา้ย จาํนวนสญัญาและตวัคณูดชันี 
 

สญัญาฟิวเจอรส์มกีารชาํระราคาแบบสว่นต่างเงนิสดระหวา่งราคาตน้ทุนของฟิวเจอรส์กบัระดบัดชันี SET 50 หรอืราคาของ
Single Stock ในวนัชาํระราคา สง่ผลใหภ้าระผกูพนัทีแ่ทจ้รงิจะเท่ากบัสว่นต่างดงักล่าวซึง่บนัทกึรวมอยู่ใน “ลกูหน้ีสาํนักหกับญัชี
และบรษิทัหลกัทรพัย”์ 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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10 เงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ราคาทุนและมลูคา่ยุตธิรรม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน 
 

 ตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม ตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า     
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 9,539,010,832 9,331,031,057 5,673,106,674 5,260,010,647 
บวก  คา่เผือ่การปรบัมลูคา่ (207,979,775) - (413,096,027) - 
รวมหลกัทรพัยเ์พือ่คา้สทุธ ิ 9,331,031,057 9,331,031,057 5,260,010,647 5,260,010,647 
     

ตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี     
ตราสารหน้ี 3,475,559,685  4,070,842,802  
หกั เงนิลงทุนในนามบรษิทัเพือ่ลกูคา้ (3,475,559,685)  (4,070,842,802)  
รวมตราสารหน้ีทีจ่ะครบ     
     กาํหนดภายใน 1 ปี สทุธ ิ -  -  
     

เงินลงทุนทัว่ไป     
หลกัทรพัยอ์ื่น 29,657,256  10,679,765  
หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (5)  (5)  
รวมเงนิลงทุนทัว่ไปสทุธ ิ 29,657,251  10,679,760  
     

รวมเงินลงทุน 9,360,688,308  5,270,690,407  
 

10.1 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนั 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื - 5,280,000 
หลกัทรพัยท์ีไ่ปวางเป็นประกนั 434,610,000 423,329,000 
รวม 434,610,000 428,609,000 
   

หลกัทรพัยย์มืมาและยงัไมไ่ดส้ง่มอบ - 3,040,000 
รวม - 3,040,000 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี  
 
    จาํนวนเงินลงทุน 

    วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั 
ลกัษณะ 
ธรุกิจ 

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภทหลกัทรพัย ์
ท่ีลงทุน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
บาท บาท 

      

Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund ธุรกจิลงทุน หมูเ่กาะเคยแ์มน หุน้ในสว่นของผูล้งทนุ 
(Participating shares) 

- 440,491,030 

 
12 อาคารและอปุกรณ์ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุ 

อาคาร 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้และ 
เครื่องใช้
สาํนักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง 

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 411,926,762 306,280,522 22,705,506 - 740,912,790 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (289,218,351) (244,507,250) (15,055,176) - (548,780,777) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 122,708,411 61,773,272 7,650,330 - 192,132,013 
      

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี       
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      
ราคาตามบญัชตีน้ปีสทุธ ิ 122,708,411 61,773,272 7,650,330 - 192,132,013 
ซือ้สนิทรพัย ์ 748,395 62,596,991 1,265,000 1,430,565 66,040,951 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - (1,286,623) - - (1,286,623) 
การตดัจาํหน่าย - (29,258) - - (29,258) 
โอนเขา้(ออก) - 1,839,120 - (1,261,634) 577,486 
คา่เสือ่มราคา (18,022,053) (38,424,789) (2,798,543) - (59,245,385) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปีสทุธ ิ 105,434,753 86,468,713 6,116,787 168,931 198,189,184 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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12 อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรงุ 

อาคาร 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตัง้และ 
เครื่องใช้
สาํนักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง 

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 412,675,157 331,119,990 23,970,506 168,931 767,934,584 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (307,240,404) (244,651,277) (17,853,719) - (569,745,400) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 105,434,753 86,468,713 6,116,787 168,931 198,189,184 

 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  
   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ราคาตามบญัชตีน้ปีสทุธ ิ 105,434,753 86,468,713 6,116,787 168,931 198,189,184 
ซือ้สนิทรพัย ์ 18,520 40,596,037 1,672,883 4,364,684 46,652,124 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - - - - - 
การตดัจาํหน่าย (1) (42,008) - - (42,009) 
โอนเขา้(ออก) - 6,706,118 - (3,137,782) 3,568,336 
คา่เสือ่มราคา (13,855,499) (46,609,654) (2,597,827) - (63,062,980) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปีสทุธ ิ 91,597,773 87,119,206 5,191,843 1,395,833 185,304,655 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
ราคาทุน 412,017,974 358,829,730 25,643,389 1,395,833 797,886,926 
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (320,420,201) (271,710,524) (20,451,546) - (612,582,271) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 91,597,773 87,119,206 5,191,843 1,395,833 185,304,655 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ค่าธรรมเนียม    
 ใบอนุญาต โปรแกรม   
 ท่ีปรกึษาทางการเงิน คอมพิวเตอร ์ งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561     
ราคาทุน 250,000 217,335,160 4,832,228 222,417,388 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (128,626) (167,629,190) - (167,757,816) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 121,374 49,705,970 4,832,228 54,659,572 

     
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     
ราคาตามบญัชตีน้ปีสทุธ ิ 121,374 49,705,970 4,832,228 54,659,572 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 17,062,352 13,536,992 30,599,344 
การตดัจาํหน่าย - (1) - (1) 
โอนเขา้ (ออก) - 13,820,847 (14,398,333) (577,486) 
คา่ตดัจาํหน่าย (49,945) (25,056,023) - (25,105,968) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปีสทุธ ิ 71,429 55,533,145 3,970,887 59,575,461 

     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     
ราคาทุน 250,000 247,684,343 3,970,887 251,905,230 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (178,571) (192,151,198) - (192,329,769) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 71,429 55,533,145 3,970,887 59,575,461 

 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ค่าธรรมเนียม    
 ใบอนุญาต โปรแกรม   
 ท่ีปรกึษาทางการเงิน คอมพิวเตอร ์ งานระหว่างทาํ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาตามบญัชตีน้ปีสทุธ ิ 71,429 55,533,145 3,970,887 59,575,461 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 23,106,260 20,667,851 43,774,111 
การตดัจาํหน่าย - (12) - (12) 
โอนเขา้ (ออก) - 11,781,991 (15,350,327) (3,568,336) 
คา่ตดัจาํหน่าย (49,946) (30,972,024) - (31,021,970) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปีสทุธ ิ 21,483 59,449,360 9,288,411 68,759,254 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน 250,000 268,773,000 9,288,411 278,311,411 
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (228,517) (209,323,640) - (209,552,157) 

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ 21,483 59,449,360 9,288,411 68,759,254 

 
14 สินทรพัยอ่ื์น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค้า่ธรรมเนียมคา้งรบั 159,699,989 138,417,267 159,699,989 138,417,267 
เงนิสมทบกองทนุชาํระราคา 125,539,329 105,514,805 125,539,329 105,514,805 
ทรพัยส์นิเพือ่ความมัน่คง    120,874,668 102,393,580    120,874,668 102,393,580 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า      26,187,671 22,913,491      26,187,671 20,239,105 
ดอกเบีย้และเงนิปนัผลคา้งรบั      27,696,475 31,856,801      27,696,475 31,856,801 
เงนิทดรองจา่ยลว่งหน้า         3,118,215 4,766,341         3,118,215 4,766,341 
อื่นๆ 25,059,047 18,946,627 25,059,047 18,946,627 

รวมสนิทรพัยอ์ืน่ 488,175,394 424,808,912 488,175,394 422,134,526 

 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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15 เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงนิ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 

 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี  

 
ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

รายการท่ี
เพ่ิมขึน้ 

รายการท่ี
ลดลง 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม อตัรา 

 พ.ศ. 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ดอกเบีย้ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
      

เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 14,200 (11,300) 2,900 1.70 – 4.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 2,910 (2,540) 370 1.50 – 3.30 
      
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี  

 
ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

รายการท่ี
เพ่ิมขึน้ 

รายการท่ี
ลดลง 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม อตัรา 

 พ.ศ. 2561 ระหว่างปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ดอกเบีย้ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
      

เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,050 23,980 (27,030) - 1.95 - 9.15 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 370 5,960 (6,330) - 1.75 - 2.60 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคา่เทา่กบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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16 เจ้าหน้ีสาํนักหกับญัชีและบริษทัหลกัทรพัย ์

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัช ี 443,528,015 116,356,360 443,528,015 116,356,360 
เจา้หน้ีบรษิทัหลกัทรพัยต่์างประเทศ 170,743,289 3,791,792 170,743,289 1,844,705 
เจา้หน้ีบรษิทัหลกัทรพัยใ์นประเทศ - 45,256 - 45,256 

รวมเจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย ์ 614,271,304 120,193,408 614,271,304 118,246,321 

 
17 เจ้าหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เจ้าหน้ีธรุกิจหลกัทรพัย ์   
เจา้หน้ีซือ้ขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด  2,031,542,995 2,123,181,126 
เจา้หน้ีทรพัยส์นิวางประกนั  1,096,346,149 1,221,422,398 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์  1,340,978,905 1,908,406,939 
เจา้หน้ีหุน้กูอ้นุพนัธท์ีค่รบกาํหนด 169,143,742 35,391,022 

รวมเจา้หน้ีธรุกจิหลกัทรพัย ์ 4,638,011,791 5,288,401,485 
   
เจ้าหน้ีธรุกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า   
เจา้หน้ีธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 31,464,188 14,382,090 

รวมเจา้หน้ีธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 31,464,188 14,382,090 
   

รวมเจา้หน้ีธรุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 4,669,475,979 5,302,783,575 
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18 หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรม 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  
 ตามสญัญา มลูค่ายติุธรรม ตามสญัญา มลูค่ายติุธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดง     
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 3,682,375,852 3,498,701,638 1,259,500,000 1,193,144,380 
     

รวมหน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนด     

   ใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 3,682,375,852 3,498,701,638 1,259,500,000 1,193,144,380 
 

หน้ีสนิทางการเงนิที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ได้แก่ หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงประเภท Autocallable ที่กลุ่มบรษิทัได้
ออกจาํหน่ายซึง่มอีายุไมเ่กนิ 270 วนั ปจัจยัอา้งองิของหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงประเภท Autocallableไดแ้ก่ หลกัทรพัยอ์า้งองิทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ กลุ่มบรษิทัจะชาํระคนืเงนิตน้เมือ่ครบกําหนด
อายุหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงประเภท Autocallable เวน้แต่ไดม้เีหตุการณ์ไถ่ถอนหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงก่อนวนัครบกําหนด การจ่าย
ผลตอบแทนขึน้กบัขอ้ตกลงตามสญัญา โดยกลุ่มบรษิทัจะชาํระดว้ยเงนิสด หรอืสง่มอบหลกัทรพัยซ์ึง่มใิช่หลกัทรพัยท์ีอ่อกโดย
กลุม่บรษิทัหรอืสง่มอบทัง้เงนิสดและหลกัทรพัย ์โดยอตัราดอกเบีย้ และระยะเวลาครบกาํหนดของหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงประเภท 
Autocallable แสดงในหมายเหตุขอ้ 3.2 และ 3.3 ตามลาํดบั 
 

19 หุ้นกู้อนุพนัธ ์
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  
 ตามสญัญา มลูค่ายติุธรรม ตามสญัญา มลูค่ายติุธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กูอ้นุพนัธ ์ 2,180,108,358 2,180,108,358 1,864,670,281 1,864,670,281 
รวมหุน้กูอ้นุพนัธ ์ 2,180,108,358 2,180,108,358 1,864,670,281 1,864,670,281 
 

หุน้กูอ้นุพนัธเ์ป็นตราสารทีป่ระกอบดว้ย 2 สว่น คอืหุน้กูแ้ละสญัญาสทิธ ิ (Options) โดยสญัญาสทิธมิทีัง้สญัญาสทิธใินการซือ้
หลกัทรพัยห์รอืสญัญาสทิธใินการขายหลกัทรพัย ์กลุม่บรษิทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูอ้นุพนัธซ์ึง่มอีายุไมเ่กนิ 270 วนั ปจัจยัอา้งองิ
ของหุน้กูอ้นุพนัธไ์ดแ้ก่ หลกัทรพัยอ์า้งองิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
กลุม่บรษิทัจะชาํระคนืเงนิตน้เมือ่ครบกําหนดอายุหุน้กูอ้นุพนัธ ์การจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญาสทิธขิึน้กบัขอ้ตกลงตามสญัญา 
โดยกลุม่บรษิทัจะจา่ยชาํระดว้ยเงนิสด หรอืสง่มอบหลกัทรพัยซ์ึง่มใิชห่ลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยกลุ่มบรษิทัหรอืสง่มอบทัง้เงนิสดและ
หลกัทรพัย ์โดยอตัราดอกเบีย้ และระยะเวลาครบกาํหนดของหุน้กูอ้นุพนัธแ์สดงในหมายเหตุขอ้ 3.2 และ 3.3 ตามลาํดบั 
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20 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุม่บรษิทัไมม่ยีอดคงเหลอืของตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุม่บรษิทัมกีารออกตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ทีม่อีายุไมเ่กนิ 270 วนั 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 จาํนวนเงินตามสญัญา  
ระยะคงเหลือของหน้ี 

ท่ีจะครบกาํหนด  
 ยอดต้นปี รายการท่ี รายการท่ี ยอดปลายปี      
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม เพ่ิมขึน้ ลดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม อตัรา     
 พ.ศ. 2561 ระหว่างปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 คิดลด น้อยกว่า  มากกว่า รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ล้านบาท 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื          
- ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ - 2,170 (2,170) - 1.60-1.70 - - - - 

รวมตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 2,170 (2,170) -  - - - - 

 

21 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 224,014,660 180,574,597 

รวมประมาณการหน้ีสนิ 224,014,660 180,574,597 
 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 การเคลื่อนไหวของประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน 
มดีงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ยอดยกมาตน้ปี 180,574,597 139,714,688 
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั  16,197,434 48,319,789 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 4,633,620 3,045,058 
โอนเขา้ (ออก) - 345,160 
การวดัมลูคา่ใหม ่:   
   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการ - สมมตฐิานดา้นการเงนิ 23,409,009 (1,021,098) 
หกั  ผลประโยชน์ทีจ่า่ยในระหวา่งปี (800,000) (9,829,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 224,014,660 180,574,597 
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21 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 

 

สมมตฐิานทีส่าํคญัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัซึง่ใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.3 - 2.5 รอ้ยละ 1.8 - 4.2 
อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต  (ขึน้กบัชว่งอายุ) รอ้ยละ 5.0 - 8.0 รอ้ยละ 5.0 - 8.0 
อตัราการตายก่อนเกษยีณอาย ุ รอ้ยละ 100 ของ 

Thai Mortality Ordinary Table 
2017 

รอ้ยละ 100 ของ 
Thai Mortality Ordinary Table 

2017 
อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน (ขึน้กบัชว่งอายุ) รอ้ยละ 0.0 - 25.0 รอ้ยละ 0.0 - 25.0 
เกษยีณอาย ุ 55 - 60 ปี 55 - 60 ปี 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

อตัราคดิลด ลดลงรอ้ยละ 1  246,743,805 193,640,422 
อตัราคดิลด (พืน้ฐาน)  224,014,660 180,574,597 
อตัราคดิลด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  204,559,814 169,214,202 
   

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ลดลงรอ้ยละ 1  204,963,240 168,051,342 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (พืน้ฐาน)  224,014,660 180,574,597 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  245,744,118 194,729,793 
   

อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน ลดลงรอ้ยละ 20   235,986,741 187,977,637 
อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน (พืน้ฐาน)  224,014,660 180,574,597 
อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20  213,784,396 174,211,367 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตขิา้งตน้ และกาํหนดใหข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัิ
สถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะหค์วาม
อ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวท้ีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั มลูค่าปจัจุบนัของ
ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวค้ํานวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหน้ีสนิบาํเหน็จบาํนาญทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
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21 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 

 
การวเิคราะหก์ารครบกาํหนดของการจา่ยชาํระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ และผลประโยชน์หลงัออกจากงานทีไ่มม่กีารคดิลด : 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์  16.0 ปี 14.5 ปี 
   

การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบกาํหนดของการจา่ยชาํระผลประโยชน์:   
   ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจา่ยชาํระภายใน 12 เดอืน  14,442,667 6,158,609 
   ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจา่ยชาํระระหวา่ง 1 - 2 ปี  14,800,372 15,341,836 
   ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจา่ยชาํระระหวา่ง 2 - 5 ปี  51,155,013 43,614,745 
   ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจา่ยชาํระ 5 ปีขึน้ไป  574,114,292 487,109,002 

 
22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 1,754,915 54,184,584 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 46,333,313 37,849,238 

 48,088,228 92,033,822 
   
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   
   หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจา่ยชาํระภายใน 12 เดอืน (57,779,340) (48,021,784) 
   หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจา่ยชาํระเกนิกวา่ 12 เดอืน - - 

 (57,779,340) (48,021,784) 
   

รวมสนิทรพัย ์(หน้ีสนิ) ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธ ิ (9,691,112) 44,012,038 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 รายการเคลือ่นไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 

รายการท่ีรบัรู้
ในกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

รายการท่ีรบัรู้
ในกาํไร 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

 
บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ 1,466,250 - - 1,466,250 
   คา่ตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยถ์าวร 1,242,827 (203,937) - 1,038,890 
   ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ระยะยาว     
      ของพนกังาน 35,140,161 4,006,210 4,681,802 43,828,173 
   (กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการ     

      เปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรพัยห์ุน้ยมื 54,184,558 (52,429,643) - 1,754,915 

   คา่ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงคุณภาพ     

      เครดติของคูส่ญัญา 26 (26) - - 

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 92,033,822 (48,627,396) 4,681,802 48,088,228 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   (กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการ     
      เปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (14,602,630) 2,489,942 - (12,112,688) 
   กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง     
      มลูคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ (33,419,154) (12,247,498) - (45,666,652) 

รวมหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (48,021,784) (9,757,556) - (57,779,340) 
     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธ ิ 44,012,038 (58,384,952) 4,681,802 (9,691,112) 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 รายการเคลือ่นไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดต้นปี   ยอดปลายปี 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

รายการท่ีรบัรู้
ในกาํไรหรือ 

ขาดทุน 

รายการท่ีรบัรู้
ในกาํไร 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 
บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ 1,466,250 - - 1,466,250 
   คา่ตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยถ์าวร 1,446,764 (203,937) - 1,242,827 
   คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 32,402 (32,402) - - 
   ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ระยะยาว     
      ของพนกังาน 27,037,211 8,307,169 (204,219) 35,140,161 

   (กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง     
      มลูคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ 3,447,187 (3,447,187) - - 

   ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง     

      มลูคา่หลกัทรพัยห์ุน้ยมื 2,530,114 51,654,444 - 54,184,558 

   คา่ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงคุณภาพ     

      เครดติของคูส่ญัญา 885 (859) - 26 

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 35,960,813 56,277,228 (204,219) 92,033,822 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   (กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง     
      มลูคา่หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ (55,972,660) 41,370,030 - (14,602,630) 
   กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง     
      มลูคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ - (33,419,154) - (33,419,154) 

รวมหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (55,972,660) 7,950,876 - (48,021,784) 
     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธ ิ (20,011,847) 64,228,104 (204,219) 44,012,038 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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23 หน้ีสินอ่ืน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีอื่น 9,943,447 33,175,955 
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยรอนําสง่  15,242,000 11,443,359 
ภาษมีลูคา่เพิม่รอนําสง่  18,871,546 9,539,177 
อื่นๆ 4,430,291 4,683,667 

รวมหน้ีสนิอืน่ 48,487,284 58,842,158 

 
24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 
 หุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่าย ส่วนเกิน  

 และชาํระเตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 213,500,000 1,067,500,000 1,250,605,206 2,318,105,206 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 213,500,000 1,067,500,000 1,250,605,206 2,318,105,206 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 213,500,000 1,067,500,000 1,250,605,206 2,318,105,206 

 
ทุนทีอ่นุมตัแิละจดทะเบยีนมจีํานวน 220,000,000  หุน้ (พ.ศ. 2561 : 220,000,000 หุน้) ซึง่มมีลูค่าตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  
(พ.ศ. 2561 : หุน้ละ 5 บาท) หุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้ มจีาํนวน 1,067,500,000 บาท (พ.ศ. 2561 : 
1,067,500,000 บาท) 
 

25 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 110,000,000 110,000,000 
รวมทุนสาํรองตามกฎหมาย 110,000,000 110,000,000 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก 
หกัสว่นของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองน้ี จะมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไมส่ามารถ
นําไปจา่ยเงนิปนัผลได ้



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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26 รายได้ค่านายหน้า 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

คา่นายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์  1,132,525,137 1,149,628,290 
คา่นายหน้าจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  147,687,315 123,864,238 
คา่นายหน้าอื่น 98,145,236 14,314,340 

รวมรายไดค้า่นายหน้า 1,378,357,688 1,287,806,868 

 
27 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 191,262,680 364,838,231 
ทีป่รกึษาทางการลงทุน 32,049,866 30,198,015 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ 262,844,170 198,626,957 
การยมื/ใหย้มืหลกัทรพัย ์ 45,105,683 22,644,165 
การเป็นตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุนอกตลาดหลกัทรพัย ์ 551,960,956 485,780,254 
อื่นๆ 432,528 - 
รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,083,655,883 1,102,087,622 

 
28 กาํไรและผลตอบแทนจากเครือ่งมือทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ขาดทุนจากเงนิลงทุน (723,559,312) (1,951,790,171) (723,559,312) (1,951,790,171) 
กาํไรจากตราสารอนุพนัธ ์ 766,985,123 2,268,983,898 743,573,331 2,243,441,783 
กาํไรจากหน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดให ้     
    แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 285,936,507 62,709,424 285,936,507 62,709,424 
รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล 432,721,445 650,455,462 431,438,552 647,004,452 
รวมกาํไรและผลตอบแทนจาก 

   เครือ่งมอืทางการเงนิ 762,083,763 1,030,358,613 737,389,078 1,001,365,488 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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29 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มบรษิัทและพนักงานกลุ่มบริษทัได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีขึ้นตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ. 2530 กลุม่บรษิทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละของเงนิเดอืน กองทุนสาํรอง
เลีย้งชพีน้ีบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรบัอนุญาตแหง่หน่ึง และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมือ่พนักงานนัน้ออกจาก
งานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงนิ 39 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 36 ลา้นบาท) 
 

30 ภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ภาษเีงนิไดปี้ปจัจบุนั :   
ภาษเีงนิไดปี้ปจัจบุนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบัปี 234,166,129 361,425,259 
การปรบัปรุงจากปีก่อน (63,792,158) 1,677,557 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปจัจุบนั 170,373,971 363,102,816 
   
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี:   
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 22) 58,384,952 (64,228,104) 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 58,384,952 (64,228,104) 
   

รวมคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 228,758,923 298,874,712 

 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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30 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มบรษิทัมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีอง
ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี : 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษ ี 1,154,437,745 1,495,562,352 1,138,143,691 1,488,196,551 
ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20     
   สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 230,887,549 299,112,470 227,628,738 297,639,310 
ผลกระทบ :     
   การปรบัปรุงจากปีก่อน (63,792,158) 1,677,558 (63,792,158) 1,677,558 
   รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (7,899,868) (8,304,229) (2,960,931) (2,505,604) 
   คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 8,149,488 6,388,913 6,469,362 2,063,448 
ผลกระทบต่อภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
   ของปีก่อน 

 
61,413,912 

 
- 

 
61,413,912 

 
- 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 228,758,923 298,874,712 228,758,923 298,874,712 

 
กลุม่บรษิทัใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 ในการคาํนวณภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

31 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ 
หุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

กาํไรสาํหรบัปี (บาท) 925,678,822 1,196,687,640 909,384,768 1,189,321,839 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 213,500,000 213,500,000 213,500,000 213,500,000 
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 4.34 5.61 4.26 5.57 
 
กลุม่บรษิทัไมม่หีุน้สามญัเทยีบเทา่ปรบัลดในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
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32 เงินปันผล 

 

เงนิปนัผลจา่ยจะรบัรูเ้มือ่มกีารอนุมตัใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัิ
จ่ายเงนิปนัผล 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 จาํนวน 4 บาทต่อหุน้ ซึง่รวมเป็นจาํนวนเงนิ 854,000,000 บาท โดยไดร้บัการอนุมตัติามมติ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 และไดจ้่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่30 เมษายน  
พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่2 จาํนวน 4 บาทต่อหุน้ ซึง่รวมเป็นจาํนวนเงนิ 854,000,000 บาท โดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2562 และไดจ้่ายไปแลว้เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 
พ.ศ. 2562 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัจิ่ายเงนิปนัผล 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 จาํนวน 1.5 บาทต่อหุน้ ซึง่รวมเป็น
จาํนวนเงนิ 320,250,000 บาท โดยไดร้บัการอนุมตัติามมตปิระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2561 และไดจ้่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่2 จํานวน 2 บาทต่อหุน้ ซึ่งรวมเป็นจํานวนเงนิ 
427,000,000 บาท โดยไดร้บัการอนุมตัติามมตปิระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
และไดจ้า่ยไปแลว้เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 

33 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กจิการที่มคีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มบรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง หรอื 
ถูกควบคุมโดยกลุ่มบรษิทั หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย 
และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิทัที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของกลุ่ม
บรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของกลุ่มบรษิทัตลอดจนสมาชกิ 
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหลา่นัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่บรษิทั 
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  
 

กลุ่มบรษิทัถูกควบคุมโดยบรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิทัใหญ่ดงักล่าวถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น
จํานวนรอ้ยละ 99.97 จํานวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 0.03 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป กจิการทีม่อีํานาจควบคุมสูงสุดของกลุ่มบรษิทั  
คอื ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ช่ือ ความสมัพนัธ ์
  

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัใหญ่สงูสดุของกลุม่บรษิทั 
บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จาํกดั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund บรษิทัยอ่ย 
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สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
  

78 

 
33 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
รายการธุรกจิดงักลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งกลุ่มบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
เหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  
 บาท บาท บาท บาท นโยบายการกาํหนดราคา 
      

รายได้ค่านายหน้าจากการ      
   ซ้ือขายหลกัทรพัย ์      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 4,136,936 3,536,320 4,136,936 3,536,320 ตามอตัราทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 
- กรรมการของบรษิทั 1,082,216 696,051 1,082,216 696,051 ตามอตัราทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 
- บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,332,938 373,611 1,332,938 373,611 ตามอตัราทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 
      
รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขาย 
   สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

     

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 112,465 324,407 112,465 324,407 ตามอตัราทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 
- กรรมการของบรษิทั 3,484 1,742 3,484 1,742 ตามอตัราทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 
      
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการ      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 67,606,171 55,702,119 67,606,171 55,702,119 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร  จาํกดั 5,515,954 4,734,039 5,515,954 4,734,039 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
      
รายได้การเป็นตวัแทนซ้ือขาย 
   หน่วยลงทุน 

     

- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จาํกดั 183,286,957 210,194,888 183,286,957 210,194,888 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
      
รายได้จากการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 2,400,000 3,490,000 2,400,000 3,490,000 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
      
รายได้ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน      
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จาํกดั 31,862,950 30,198,015 31,862,950 30,198,015 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
      
กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 15,724,842 5,888,781 15,724,842 5,888,781 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
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33 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
รายการธุรกจิดงักลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งกลุ่มบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
เหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  

 บาท บาท บาท บาท นโยบายการกาํหนดราคา 
      

ดอกเบีย้รบั      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 4,118,774 2,122,670 4,118,774 2,122,670 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 

      
รายได้อ่ืน      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 53,444,038 32,653,847 53,444,038 32,653,847 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
- บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) 18,515,112 18,230,956 18,515,112 18,230,956 ตน้ทุนจรงิบวกกาํไรสว่นเพิม่ 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จาํกดั 13,883,000 9,923,000 13,883,000 9,923,000 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 

      
ค่าใช้จ่ายพนักงาน      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 2,657,576 2,165,611 2,657,576 2,165,611 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
- บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) 11,403,858 12,642,273 11,403,858 12,642,273 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
      
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 41,842,523 35,104,359 41,842,523 35,104,359 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จาํกดั 1,936,085 8,889,163 527,666 3,373,778 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
      
ต้นทุนทางการเงิน      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 5,385,999 49,226,749 5,385,999 49,226,749 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
      
ค่าใช้จ่ายอ่ืน      
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 49,459,989 22,460,500 49,459,989 22,460,500 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
- บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) - 3,620,000 - 3,620,000 ตามสญัญาทีต่กลงกนั 
- บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 565,122 - 565,122 ตามอตัราทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไป 
      
เงินปันผลจ่าย      
- บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) 1,707,517,424 747,038,873 1,707,517,424 747,038,873 ตามมตทิีป่ระชุมกรรมการบรษิทั 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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33 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 1,115,900,832 165,646,314 1,115,900,832 165,646,314 

     

เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลกูค้า     

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 21,408,880 12,058,106 21,408,880 12,058,106 

- กรรมการของบรษิทั 680,963 2,629,549 680,963 2,629,549 
     

ลกูหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละ 
    สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

    

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) - 65,000 - 65,000 

- บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 225,619 - 225,619 - 
     

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์     

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) - 242,571 - 242,571 
     

ลกูหน้ีบริษทัใหญ่     

- บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) 1,510,878 1,873,419 1,510,878 1,873,419 
     

สินทรพัยอ่ื์น     

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 70,436,478 57,849,799 70,436,478 57,849,799 

- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  
ภทัร จาํกดั 

23,328,517 25,031,007 23,328,517 25,031,007 

     

เจ้าหน้ีธรุกิจหลกัทรพัยแ์ละ     
    สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า     
- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 801,014,490 4,989,679 801,014,490 4,989,679 

     

เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 2,900,000,000 - 2,900,000,000 - 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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33 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีด
ดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์     

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 4,129,426 22,143,981 4,129,426 22,143,981 
     
เจ้าหน้ีบริษทัใหญ่     
- บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) 7,695,613 7,641,597 7,695,613 7,641,597 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

- ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 36,124,269 40,360,246 36,124,269 40,360,246 

-   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  
ภทัร จาํกดั 

- 708,779 - 279,627 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญัของกลุม่บรษิทั เป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 122,995,000 154,820,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,991,577 2,438,907 
รวมคา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 125,986,577 157,258,907 

 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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34 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบรษิทัดําเนินกจิการใน 3 ส่วนงานหลกัคอื ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนงานวานิชธนกจิ และส่วนงานธุรกจิการลงทุน ส่วนงานดงักล่าวดําเนินธุรกจิในประเทศไทย และหมู่เกาะ 
เคยแ์มน ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์             
 และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนงานวานิชธนกิจ ส่วนงานธรุกิจการลงทุน รวม 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั 

 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

รายได้                 
รายไดค้า่นายหน้า 1,253,467 1,138,487 1,253,467 1,138,487 124,891 149,320 124,891 149,320 - - - - 1,378,358 1,287,807 1,378,358 1,287,807 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 626,767 534,499 626,767 534,499 454,108 563,465 454,108 563,465 2,780 4,124 2,780 4,124 1,083,655 1,102,088 1,083,655 1,102,088 
รายไดอ้ืน่ 58,921 35,740 58,921 35,740 17,751 121,667 17,751 121,667 623,773 833,740 599,078 804,747 700,445 991,147 675,750 962,154 
รายไดร้ะหวา่งกนั 142,081 129,592 142,081 129,592 (17,642) (64,600) (17,642) (64,600) (124,439) (64,601) (124,439) (64,601) - 391 - 391 
รวมรายได ้ 2,081,236 1,838,318 2,081,236 1,838,318 579,108 769,852 579,108 769,852 502,114 773,263 477,419 744,270 3,162,458 3,381,433 3,137,763 3,352,440 
                 
ค่าใช้จ่าย                 
รวมคา่ใชจ้า่ย (927,727) (760,352) (927,727) (760,352) (119,638) (141,223) (119,638) (141,223) (181,203) (176,510) (172,802) (154,883) (1,228,568) (1,078,085) (1,220,167) (1,056,458) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน                 
   ตามส่วนงาน 1,153,509 1,077,966 1,153,509 1,077,966 459,470 628,629 459,470 628,629 320,911 596,753 304,617 589,387 1,933,890 2,303,348 1,917,596 2,295,982 
                 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดป้นัสว่น:                 
รายไดอ้ืน่             228,008 167,483 228,008 167,483 
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานและ 
   การบรหิาร 

 
   

 
   

 
   (1,007,460) (975,268) (1,007,460) (975,268) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้             (228,759) (298,875) (228,759) (298,875) 

กาํไรสาํหรบัปี             925,679 1,196,688 909,385 1,189,322 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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34 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
กลุ่มบรษิทัดําเนินกจิการใน 3 ส่วนงานหลกัคอื ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนงานวานิชธนกจิ และส่วนงานธุรกจิการลงทุน ส่วนงานดงักล่าวดําเนินธุรกจิในประเทศไทย และหมู่เกาะ 
เคยแ์มน ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์             
 และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนงานวานิชธนกิจ ส่วนงานธรุกิจการลงทุน รวม 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษทั 

 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

                 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้                 
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้ง                 
   ปฏบิตัเิสรจ็สิน้                 
   (point in time) 1,445,291 1,268,396 1,445,291 1,268,396 572,425 708,829 572,425 708,829 63 668 63 668 2,017,779 1,977,893 2,017,779 1,977,893 
ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติาม                 
   ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 488,539 438,710 488,539 438,710 26,354 17,223 26,354 17,223 2,714 3,481 2,714 3,481 517,607 459,414 517,607 459,414 

รวมรายได ้ 1,933,830 1,707,106 1,933,830 1,707,106 598,779 726,052 598,779 726,052 2,777 4,149 2,777 4,149 2,535,386 2,437,307 2,535,386 2,437,307 

 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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34 ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานนายหน้า
ซ้ือขาย

หลกัทรพัยแ์ละ
สญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า 

 
 

ส่วนงาน 
วานิชธนกิจ 

 
 

ส่วนงาน
ธรุกิจการ

ลงทุน 

 
สินทรพัย ์

ท่ีไม่ได้ปันส่วน 

 
 
 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัยร์วม      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 8,633,250 43,132 9,741,726 2,253,597 20,671,705 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 7,050,279 162,264 6,186,610 2,557,715 15,956,868 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

ส่วนงานนายหน้า
ซ้ือขาย

หลกัทรพัยแ์ละ
สญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า 

 
 

ส่วนงาน 
วานิชธนกิจ 

 
 

ส่วนงาน
ธรุกิจการ

ลงทุน 

 
สินทรพัย ์

ท่ีไม่ได้ปันส่วน 

 
 
 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัยร์วม      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 8,633,250 43,132 9,741,726 2,253,597 20,671,705 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 7,050,279 162,264 6,210,894 2,557,715 15,981,152 

 
 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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35 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

35.1 ภาระผกูพนั 
 

บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าอุปกรณ์ อายุของสญัญามรีะยะเวลา 3 ปี และสญัญา
ดงักลา่วเป็นสญัญาทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บรษิทัมจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่า
ดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้ดงัน้ี  
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

จา่ยชาํระ   
   ภายใน 1 ปี 4.04 4.58 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1.59 5.55 

 

35.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ - หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารในนามบรษิทัเหลอือยู่เป็นจํานวน  
1.18 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 1.18 ลา้นบาท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการ
ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั  

 

36 มลูค่ายติุธรรม 
 

36.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 
ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนั 

 ข้อมลูระดบัท่ี 2 
ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล 
ราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้  

 ข้อมลูระดบัท่ี 3 
ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิซึง่ไมไ่ดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได)้ 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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36 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
36.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
  งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ข้อมลู ข้อมลู ข้อมลู  
  ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรพัย ์      
ลกูหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 8 724,592 - - 724,592 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - ออปชนัของดชันี SET 50 9 1,228 - - 1,228 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาสทิธ ิ 9 - 67,089 - 67,089 
เงนิลงทุนสทุธเิพือ่คา้ 10 9,331,031 - - 9,331,031 

รวมสนิทรพัย ์  10,056,851 67,089 - 10,123,940 

      
หน้ีสิน      
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ 9 11,807 - - 11,807 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาสทิธ ิ 9 - 19,405 - 19,405 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 17 1,340,979 - - 1,340,979 
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ย      
   มลุคา่ยุตธิรรม 18 - 3,498,702 - 3,498,702 

รวมหน้ีสนิ  1,352,786 3,518,107 - 4,870,893 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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36 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
36.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
  งบการเงินรวม 

  ข้อมลู ข้อมลู ข้อมลู  
  ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์      
ลกูหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 8 979,022 - - 979,022 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - ออปชนัของดชันี SET 50 9 22,898 - - 22,898 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาสทิธ ิ 9 - 124,772 - 124,772 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาแลกเปลีย่น      
         เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 9 - 243 - 243 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาแลกเปลีย่นผลตอบแทนในหุน้ 9 - 28,650 - 28,650 
เงนิลงทุนสทุธเิพือ่คา้ 10 5,260,011 - - 5,260,011 

รวมสนิทรพัย ์  6,261,931 153,665 - 6,415,596 

      
หน้ีสิน      
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - ออปชนัของดชันี SET 50 9 658 - - 658 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ 9 259,530 - - 259,530 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาสทิธ ิ 9 - 13,199 - 13,199 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
    - สญัญาแลกเปลีย่น      
         เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 9 - 8,945 - 8,945 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 17 1,908,407 - - 1,908,407 
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ย      
   มลุคา่ยุตธิรรม 18 - 1,193,144 - 1,193,144 

รวมหน้ีสนิ  2,168,595 1,215,288 - 3,383,883 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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36 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
36.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ข้อมลู ข้อมลู ข้อมลู  
  ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 

 หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์      
ลกูหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 8 979,022 - - 979,022 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - ออปชนัของดชันี SET 50 9 22,898 - - 22,898 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาสทิธ ิ 9 - 124,772 - 124,772 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาแลกเปลีย่น      
         เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 9 - 243 - 243 
เงนิลงทุนสทุธเิพือ่คา้ 10 5,260,011 - - 5,260,011 

รวมสนิทรพัย ์  6,261,931 125,015 - 6,386,946 

      
หน้ีสิน      
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - ออปชนัของดชันี SET 50 9 658 - - 658 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ 9 259,530 - - 259,530 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
   - สญัญาสทิธ ิ 9 - 13,199 - 13,199 
หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์      
    - สญัญาแลกเปลีย่น      
         เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 9 - 8,945 - 8,945 
เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 17 1,908,407 - - 1,908,407 
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่าํหนดใหแ้สดงดว้ย      
   มลุคา่ยุตธิรรม 18 - 1,193,144 - 1,193,144 

รวมหน้ีสนิ  2,168,595 1,215,288 - 3,383,883 

 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
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36 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
36.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัช ี
 
(ก) เครื่องมือทางการเงินในระดบัท่ี 1 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีซ่ื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องอ้างองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัทีใ่น 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ ราคาเสนอซื้อขายทีใ่ชส้าํหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่
ราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย และราคาปิดที่อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน เครือ่งมอืทางการเงนิน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1  
 

(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดบัท่ี 2 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีไ่ม่ไดม้กีารซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ตวัอย่างเช่น ตราสารอนุพนัธ ์
ทีม่กีารซื้อขายในตลาดรองทีไ่ม่ไดม้กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (over-the-counter)) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมนิมลูค่า โดยเทคนิคการประเมนิมลูค่าน้ีใชป้ระโยชน์สงูสุดจากขอ้มลูในตลาดทีส่งัเกตไดท้ีม่อียู่และอา้งองิจาก
ประมาณการของกลุ่มบรษิทัเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้ถ้าขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสําคญัทัง้หมดในการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 2 

 
36.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 
1. การคํานวณราคายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์จะแยกคํานวณตามส่วนประกอบของตราสารอนุพนัธ์นัน้ โดยราคา

ยุตธิรรมของออปชนัใชส้ตูรการคาํนวณมาตรฐานของ Black-Scholes model และ Monte Carlo Simulation โดย
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการคาํนวณ มดีงัน้ี 
 

 ราคาตลาดของหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

 ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

 ระยะเวลาคงเหลอืจนถงึวนัหมดอายุ 

 ดอกเบีย้ปราศจากความเสีย่ง 

 ราคาใชส้ทิธ ิ

 เงนิปนัผล 

 Correlation ระหวา่งหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

 

การคาํนวณราคาทัง้สถานะซือ้และขาย ใชว้ธิคีาํนวณแบบเดยีวกนั แต่สลบัเครือ่งหมาย 



บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

............................................................ ............................................................ 
(นายอภนินัท ์ เกลยีวปฏนินท)์ (นางพชันี  ลิม่อภชิาต) 

กรรมการ กรรมการ 
  

90 

 
36 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 

36.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 (ต่อ) 
 

2. การคํานวณราคายุตธิรรมของหน้ีสนิทางการเงนิทีก่ําหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมอนัไดแ้ก่ หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ ์
แฝงประเภท Autocallable ใชแ้บบจาํลอง Monte Carlo Simulation โดยใชต้วัแปรในการคาํนวณเช่นเดยีวกนักบั
ออปชนัของตราสารอนุพนัธ์ ระดบัราคาไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดอายุ ระดับราคาเพื่อเปลี่ยนแปลง 
ขอ้กาํหนดการไถ่ถอนหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธ ์อตัราดอกเบีย้หุน้กูแ้ละวนัชาํระดอกเบีย้ 
 

3. การคํานวณราคายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยคํานวณจาก
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศคณูกบั swap point ซึง่ไดม้าจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
 

4. การคํานวณราคายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นผลตอบแทนในหุน้ วดัมลูค่ายุตธิรรมตามองค์ประกอบย่อยของ
สญัญา โดยสว่นทีเ่ป็นตราสารทุน วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน สว่นทีเ่ป็นเงนิปนัผลคา้งรบั/คา้งจ่าย วดัมลูค่า
ยุตธิรรมตามจาํนวนทีจ่ะไดร้บั/ตอ้งจา่ย  และสว่นทีเ่ป็นดอกเบีย้วดัมลูคา่ดว้ยอตัราทีต่กลงกนักบัคูส่ญัญา 

 

36.3 ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายติุธรรม 
 

เครื่องมือในการคํานวณราคายุติธรรมจะถูกศึกษาและพฒันาจากหน่วยงานธุรกิจ โดยสูตรคํานวณที่ใช้เป็นสูตร
มาตรฐานทีใ่ชก้นัแพร่หลายและเป็นสากล โดยฝ่ายงานบรหิารความเสีย่งจะทําหน้าทีต่รวจสอบสูตรคํานวณต่างๆ และ
นําเสนอวธิกีารควบคุมความเสีย่งกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และอาจจะนํากลบัเขา้มาปรกึษาในทีป่ระชุมอกี
ครัง้ถา้มกีารเปลีย่นแปลงทีม่คีวามสาํคญั หรอืแกไ้ขลกัษณะของผลติภณัฑใ์หม ่
 

36.4 มลูค่าของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมายเหต ุ พนับาท พนับาท 
    

หุน้กูอ้นุพนัธ ์ 19 2,180,108 1,864,670 
 

37 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เงนิปนัผลประจาํปี จาํนวน 3 บาทต่อหุน้ ซึง่รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 640,500,000 บาท ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 โดยกําหนดจ่ายในวนัที ่13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 
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